
Parlamentul României 
CAMERA DEPUTAŢILOR SENAT 

COMISIA PENTRU ADMINISTRAȚIE ȘI 
AMENAJAREA TERITORIULUI 

COMISIA PENTRU ADMINISTRAȚIE 
PUBLICĂ 

Nr.4c-7/650 din 20 decembrie 2021 Nr.XXX/302 din 25 februarie 2021 

A V I Z  C O M U N 

asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2022 

În conformitate cu art.21 din Regulamentul activităților comune ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului, republicat, Comisia pentru administraţie publică și 
amenajarea teritoriului a Camerei Deputaţilor şi Comisia pentru administraţie 
publică a Senatului  au fost sesizate, prin adresele nr. PLx. 611 din 20 decembrie 
2021 şi L566 din 20 decembrie 2021, pentru dezbatere şi avizare cu proiectul Legii 
bugetului de stat pe anul 2022. 

Potrivit prevederilor art.24 din Regulamentul activităților comune ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului, membrii comisiilor au examinat proiectul de lege 
în şedinţa din 21 decembrie 2021. 

In urma dezbaterii și a opiniilor exprimate, membrii comisiilor au hotărât, cu 
majoritate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului Legii bugetului de stat pe 
anul 2022 cu amendamente admise cuprinse în anexele la prezentul aviz. 

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 

PREȘEDINTE, PREȘEDINTE, 

Simona BUCURA-OPRESCU Károly Zsolt CSÁSZÁR 



Anexa 3/13 Secretariatul General al Guvernului 

Nr.Crt Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adormirea Maicii Domnului,cultul Ortodox, 
localitatea 1 Decembrie,  Bucureşti şi jud. Ilfov 

Autori:  

Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  

Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  

Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  

Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  

Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 

Sursa de finanțare: 



- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

2 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Ortodoxă,cultul Ortodox, localitatea 1 
Decembrie, jud.  Vaslui 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

 



- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

3 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Nicolae,cultul Ortodox, localitatea 
Abram, jud.  Bihor 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 

 



Guvernului). 
4 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 

Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Arahngheli,cultul Ortodox, localitatea 
Abrămuţ, jud.  Bihor 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

5 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 



Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Apostoli, cultul Ortodox, localitatea 
Abrud, jud.  Alba 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

6 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Treime, cultul Ortodox, localitatea 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 

 



Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Abrud, jud.  Alba 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

7 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Ortodoxă,cultul Ortodox, localitatea Abrud-
Sat, jud.  Alba 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor.

 



Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

8 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Ortodoxă Nouă, cultul Ortodox, localitatea 
Abucea, jud.  Hunedoara 
 
Autori:  

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte cu această destinație. 

 



Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

9 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Parascheva, cultul Ortodox, localitatea 
Abucea, jud.  Hunedoara 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 

 



condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

10 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica de Lemn, cultul Ortodox, localitatea Abuş, 
jud.  Mureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 

 



este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

11 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica de Piatră, cultul Ortodox, localitatea Abuş, 
jud.  Mureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate.. 

 



 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

12 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Arhangheli, cultul Ortodox, localitatea 
Acâş, jud.  Satu Mare 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 

 



Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

13 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Arhangheli, cultul Ortodox, localitatea 
Aciliu, jud.  Sibiu 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 

 



subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

14 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Dumitru, cultul Ortodox, localitatea 
Aciua, jud.  Satu Mare 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 

 



care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

15 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Arhanghel, cultul Ortodox, localitatea 
Aciuţa, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 

 



administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

16 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Fosta Biserică de Lemn, cultul Ortodox, localitatea 
Acmariu, jud.  Alba 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 

 



Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

17 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Simion, cultul Ortodox, localitatea Acriş, 
jud.  Braşov 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  

 



Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

18 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica de Lemn, cultul Ortodox, localitatea Adalin, 
jud.  Sălaj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 

 



Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

19 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Duminica Tuturor Sfinţilor, cultul Ortodox, 
localitatea Adam, jud.  Galaţi 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 

 



precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

20 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Mânăstirea Adam, cultul Ortodox, localitatea Adam, 
jud.  Galaţi 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 

 



credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

21 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Gheorghe, cultul Ortodox, localitatea 
Adamclisi, jud.  Constanţa 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 

 



și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

22 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Mănăstirea Sf. Filip, cultul Ortodox, localitatea 
Adamclisi, jud.  Constanţa 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  

 



Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

23 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil, cultul 
Ortodox, localitatea Adămuş, jud.  Mureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 

 



administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

24 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adormirea Maicii Domnului, cultul Ortodox, 
localitatea Adânca, jud.  Dâmboviţa 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 

 



prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

25 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Ruinele Bisericii Adormirea Maicii Domnului, cultul 
Ortodox, localitatea Adânca, jud.  Dâmboviţa 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”. 

 



 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

26 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Nicolae, cultul Ortodox, localitatea 
Adâncata, jud.  Dolj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 

 



Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

27 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Ortodoxă, cultul Ortodox, localitatea 
Adâncata, jud.  Ialomiţa 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 

 



asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

28 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Capela Ortodoxă, cultul Ortodox, localitatea 
Adâncata, jud.  Ialomiţa 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 

 



2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

29 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica de Lemn, cultul Ortodox, localitatea 
Adâncata, jud.  Suceava 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare

 



 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

30 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Dumitru, cultul Ortodox, localitatea 
Adâncata, jud.  Suceava 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

 



- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

31 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Ilie, cultul Ortodox, localitatea Adăşeni, 
jud.  Botoşani 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

 



- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

32 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Nicolae, cultul Ortodox, localitatea Adea, 
jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 

 



Guvernului). 
 

33 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adormirea Maicii Domnului, cultul Ortodox, 
localitatea Adjud, jud.  Vrancea 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 

 



principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

34 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Buna Vestire, cultul Ortodox, localitatea 
Adjud, jud.  Vrancea 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 



 

35 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Cuvioasa Parascheva, cultul Ortodox, 
localitatea Adjud, jud.  Vrancea 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 



 

36 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Dumitru, cultul Ortodox, localitatea 
Adjud, jud.  Vrancea 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 
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Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Nicolae, cultul Ortodox, localitatea 
Adjud, jud.  Vrancea 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 

 



principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 
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Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Ortodoxă, cultul Ortodox, localitatea Adrian, 
jud.  Mureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 
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Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adormirea Maicii Domnului 
,cultul Ortodox, localitatea Adunaţii-Copăceni 
, jud.  Giurgiu 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

40 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 



Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Arhangheli, cultul Ortodox, localitatea 
Ady Endre,  jud.  Satu Mare 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

41 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Ortodoxă, cultul Ortodox, localitatea 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 

 



Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Afânata, jud.  Vâlcea 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

42 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adormirea Maicii Domnului, cultul Ortodox, 
localitatea Afumaţi, jud.  Ilfov 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor.

 



Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

43 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Dimitrie 
,cultul Ortodox, localitatea Afumaţi 
, jud. Ilfov 
 
Autori: 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte cu această destinație. 

 



 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

44 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Izvorul Tămăduirii, cultul Ortodox, 
localitatea Afumaţi, jud.  Dolj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 

 



condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

45 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adormirea Maicii Domnului,cultul Ortodox, 
localitatea Afumaţi, jud.  Olt 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 

 



este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

46 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Naşterea Maicii Domnului,cultul Ortodox, 
localitatea Agadici, jud.  Caraş-Severin 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate.. 

 



 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

47 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Ortodoxă,cultul Ortodox, localitatea Agafton, 
jud.  Botoşani 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 

 



Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

48 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Capela din cimitir,cultul Ortodox, localitatea Agafton, 
jud.  Botoşani 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 

 



subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

49 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Mănăstirea Agafton,cultul Ortodox, localitatea 
Agafton, jud.  Botoşani 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 

 



condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

50 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 



Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Nicolae, cultul Ortodox, localitatea 
Agapia, jud.  Neamţ 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

51 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Bolniţa Mănăstirii Agapia, cultul Ortodox, localitatea 
Agapia-Mânăstire, jud.  Neamţ 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

 



- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

52 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Mănăstirea Agapia 
,cultul Ortodox, localitatea Agapia-Mânăstire, jud.  Neamţ 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 

 



Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

53 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Schitul Agapia Veche 
,cultul Ortodox, localitatea Agapia-Mânăstire, jud.  Neamţ 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  

 



Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

54 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Naşterea Maicii Domnului,cultul Ortodox, 
localitatea Agârbiciu, jud.  Cluj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 

 



Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

55 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Treime 
,cultul Ortodox, localitatea Agârbiciu, jud.  Cluj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 

 



care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

56 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Arhangheli 
,cultul Ortodox, localitatea Agârbiciu, jud.  Sibiu 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 

 



este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

57 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Pantelimon

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 

 



Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

,cultul Ortodox, localitatea Agârcia, jud.  Neamţ 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 



asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

58 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Ortodoxă 
,cultul Ortodox, localitatea Agaua, jud.  Brăila 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

 



- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

59 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Împăraţi 
,cultul Ortodox, localitatea Agăş, jud.  Bacău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 

 



asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

60 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Nicolae 
,cultul Ortodox, localitatea Aghireş, jud.  Sălaj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 

 



administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

61 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica de Lemn 
,cultul Ortodox, localitatea Aghireşu, jud.  Cluj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 

 



precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

62 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Arhangheli 
,cultul Ortodox, localitatea Aghireşu, jud.  Cluj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 

 



administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

63 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica de Lemn 
,cultul Ortodox, localitatea Aghireşu-Fabrici, jud.  Cluj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate.. 

 



 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

64 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Ortodoxă Nouă 
,cultul Ortodox, localitatea Aghireşu-Fabrici 
, jud.  Cluj

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor.

 



Grupa/Titlul 59 
Art 12 

 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ Motivația 



lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

sursa de finanțare respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

65 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Dumitru 
,cultul Ortodox, localitatea Agigea 
, jud.  Constanţa 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 

 



Guvernului). 
 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

66 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Efrem cel Nou 
,cultul Ortodox, localitatea Agigea 
, jud.  Constanţa 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 

 



2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

67 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Împăraţi 
,cultul Ortodox, localitatea Agigea 
, jud.  Constanţa 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 

 



prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

68 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Voievozi 
,cultul Ortodox, localitatea Agighiol 
, jud.  Tulcea 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 

 



credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

69 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Apostoli 
,cultul Ortodox, localitatea Agnita 
, jud.  Sibiu 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 

 



Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

70 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Împăraţi 
,cultul Ortodox, localitatea Agnita 
, jud.  Sibiu 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 

 



Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

71 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Nicolae 
,cultul Ortodox, localitatea Agnita 
, jud.  Sibiu 
 
Autori: 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte cu această destinație. 

 



 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 



Comisie)
72 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 

Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Arhangheli 
,cultul Ortodox, localitatea Agrieş 
, jud.  Bistriţa-Năsăud 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

73 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Ioan Botezătorul 
,cultul Ortodox, localitatea Agrieşel 
, jud.  Bistriţa-Năsăud 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare

 



 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

74 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Apostoli 
,cultul Ortodox, localitatea Agrij 
, jud.  Sălaj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”. 

 



 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

75 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Arahngheli 
,cultul Ortodox, localitatea Agriş 
, jud.  Cluj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 

 



și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

76 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Naşterea Domnului 
,cultul Ortodox, localitatea Agrişteu 
, jud.  Mureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  

 



Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

77 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Arahngheli 
,cultul Ortodox, localitatea Agrişu de Jos 
, jud.  Bistriţa-Năsăud 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 

 



subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

78 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Nicolae 
,cultul Ortodox, localitatea Agrişu de Sus 
, jud.  Bistriţa-Năsăud 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 

 



condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

79 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 



Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Cuvioasa Parascheva 
,cultul Ortodox, localitatea Agrişu Mare 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

80 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adormirea Maicii Domnului 
,cultul Ortodox, localitatea Agrişu Mic 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

 



- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

81 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Gheorghe 
,cultul Ortodox, localitatea Aita Mare 
, jud.  Covasna 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 

 



Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

82 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Nicolae 
,cultul Ortodox, localitatea Aita Mare 
, jud.  Covasna 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  

 



Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

83 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Gheorghe 
,cultul Ortodox, localitatea Aita Medie 
, jud.  Covasna 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 

 



Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

84 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Spiridon 
,cultul Ortodox, localitatea Aita Seacă 
, jud.  Covasna 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 

 



care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

85 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Arhangheli 
,cultul Ortodox, localitatea Aiton 
, jud.  Cluj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 

 



este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

86 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Fosta Biserica de Lemn

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 

 



Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

,cultul Ortodox, localitatea Aiton 
, jud.  Cluj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 



asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

87 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adormirea Maicii Domnului 
,cultul Ortodox, localitatea Aiud 
, jud.  Alba 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

 



- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

88 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Înălţarea Domnului 
,cultul Ortodox, localitatea Aiud 
, jud.  Alba 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 

 



asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

89 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Înălţarea Sfintei Cruci 
,cultul Ortodox, localitatea Aiud 
, jud.  Alba 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 

 



administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

90 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Ortodoxă 3 Parc 
,cultul Ortodox, localitatea Aiud 
, jud.  Alba 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 

 



precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

91 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Ortodoxă Penitenciar 
,cultul Ortodox, localitatea Aiud 
, jud.  Alba 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 

 



administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

92 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Nicolae 
,cultul Ortodox, localitatea Aiud 
, jud.  Alba 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate.. 

 



 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

93 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Catedrala ortodoxă 
,cultul Ortodox, localitatea Aiud 
, jud.  Alba

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor.

 



Grupa/Titlul 59 
Art 12 

 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ Motivația 



lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

sursa de finanțare respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

94 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Schitul Eroilor 
,cultul Ortodox, localitatea Aiud 
, jud.  Alba 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 

 



Guvernului). 
 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

95 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Ortodoxă 
,cultul Ortodox, localitatea Aiudul de Sus 
, jud.  Alba 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 

 



2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

96 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Nicolae 
,cultul Ortodox, localitatea Alămor 
, jud.  Sibiu 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 

 



prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

97 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Împăraţi 
,cultul Ortodox, localitatea Alba 
, jud.  Botoşani 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 

 



credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

98 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Schitul Sf Ioan Iacob 
,cultul Ortodox, localitatea Alba 
, jud.  Botoşani 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 

 



Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

99 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adormirea Maicii Domnului 
,cultul Ortodox, localitatea Alba Iulia 
, jud.  Alba 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 

 



Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

100 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Ampoi II 
,cultul Ortodox, localitatea Alba Iulia 
, jud.  Alba 
 
Autori: 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte cu această destinație. 

 



 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 



Comisie)
101 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 

Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Buna Vestire 
,cultul Ortodox, localitatea Alba Iulia 
, jud.  Alba 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

102 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Greacă Buna Vestire 
,cultul Ortodox, localitatea Alba Iulia 
, jud.  Alba 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare

 



 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

103 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Întâmpinarea Domnului 
,cultul Ortodox, localitatea Alba Iulia 
, jud.  Alba 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”. 

 



 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

104 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Învierea Domnului 
,cultul Ortodox, localitatea Alba Iulia 
, jud.  Alba 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 

 



și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

105 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Memorială Mihai Viteazu 
,cultul Ortodox, localitatea Alba Iulia 
, jud.  Alba 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  

 



Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

106 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Ortodoxă Lumea Nouă 
,cultul Ortodox, localitatea Alba Iulia 
, jud.  Alba 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 

 



subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

107 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Ortodoxă Tolstoi 
,cultul Ortodox, localitatea Alba Iulia 
, jud.  Alba 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 

 



condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

108 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 



Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Pogorârea Sf. Duh 
,cultul Ortodox, localitatea Alba Iulia 
, jud.  Alba 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

109 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Apostoli 
,cultul Ortodox, localitatea Alba Iulia 
, jud.  Alba 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

 



- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

110 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Ecaterina 
,cultul Ortodox, localitatea Alba Iulia 
, jud.  Alba 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 

 



Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

111 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Gheorghe 
,cultul Ortodox, localitatea Alba Iulia 
, jud.  Alba 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  

 



Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

112 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Ioani 
,cultul Ortodox, localitatea Alba Iulia 
, jud.  Alba 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 

 



Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

113 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Mina 
,cultul Ortodox, localitatea Alba Iulia 
, jud.  Alba 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 

 



care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

114 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Nicolae Partoş 
,cultul Ortodox, localitatea Alba Iulia 
, jud.  Alba 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 

 



este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

115 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Treime

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 

 



Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

,cultul Ortodox, localitatea Alba Iulia 
, jud.  Alba 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 



asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

116 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Catedrala Sf. Treime 
,cultul Ortodox, localitatea Alba Iulia 
, jud.  Alba 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

 



- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

117 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Mănăstirea Hristos Pantocrator 
,cultul Ortodox, localitatea Alba Iulia 
, jud.  Alba 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 

 



asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

118 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Manastirea Sf. Ioan Botezatorul 
,cultul Ortodox, localitatea Alba Iulia 
, jud.  Alba 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 

 



administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

119 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Ortodoxă 
,cultul Ortodox, localitatea Albac 
, jud.  Alba 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 

 



precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

120 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Mănăstirea Sf. Ilie Rogoz 
,cultul Ortodox, localitatea Albac 
, jud.  Alba 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul

 



administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

121 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Ortodoxă 
,cultul Ortodox, localitatea Albele 
, jud.  Bacău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate.. 

 



 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

122 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Ortodoxă 
,cultul Ortodox, localitatea Albeni 
, jud.  Gorj

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor.

 



Grupa/Titlul 59 
Art 12 

 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ Motivația 



lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

sursa de finanțare respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

123 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Ruinile Bisericii Sf. Nicolae 
,cultul Ortodox, localitatea Albeni 
, jud.  Gorj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 

 



Guvernului). 
 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

124 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Ortodoxă 
,cultul Ortodox, localitatea Albeni 
, jud.  Teleorman 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 

 



2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

125 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adormirea Maicii Domnului 
,cultul Ortodox, localitatea Albeşti 
, jud.  Argeş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 

 



prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

126 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Pogorârea Sf. Duh 
,cultul Ortodox, localitatea Albeşti 
, jud.  Bihor 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 

 



credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

127 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Ortodoxă 
,cultul Ortodox, localitatea Albeşti 
, jud.  Botoşani 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 

 



Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

128 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Dumitru 
,cultul Ortodox, localitatea Albeşti 
, jud.  Buzău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 

 



Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

129 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Voievozi 
,cultul Ortodox, localitatea Albeşti 
, jud.  Dolj 
 
Autori: 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte cu această destinație. 

 



 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 



Comisie)
130 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 

Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica de Lemn 
,cultul Ortodox, localitatea Albeşti 
, jud.  Ialomiţa 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

131 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Arhangheli 
,cultul Ortodox, localitatea Albeşti 
, jud.  Iaşi 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare

 



 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

132 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Arhangheli 
,cultul Ortodox, localitatea Albeşti 
, jud.  Mureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”. 

 



 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

133 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Nicolae 
,cultul Ortodox, localitatea Albeşti 
, jud.  Olt 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 

 



și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

134 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Ortodoxă 
,cultul Ortodox, localitatea Albeşti 
, jud.  Teleorman 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  

 



Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

135 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Arhangheli 
,cultul Ortodox, localitatea Albeşti 
, jud.  Vaslui 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 

 



subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

136 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Dumitru 
,cultul Ortodox, localitatea Albeşti 
, jud.  Vaslui 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 

 



condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

137 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 



Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Voievozi 
,cultul Ortodox, localitatea Albeşti 
, jud.  Vaslui 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

138 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Ortodoxă 
,cultul Ortodox, localitatea Albeşti-Muru 
, jud.  Prahova 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

 



- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

139 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adormirea Maicii Domnului 
,cultul Ortodox, localitatea Albeşti-Paleologu 
, jud.  Prahova 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 

 



Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

140 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adormirea Maicii Domnului 
,cultul Ortodox, localitatea Albeştii Bistriţei 
, jud.  Bistriţa-Năsăud 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  

 



Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

141 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica de Lemn 
,cultul Ortodox, localitatea Albeştii Bistriţei 
, jud.  Bistriţa-Năsăud 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 

 



Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

142 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Ortodoxă 
,cultul Ortodox, localitatea Albeştii Pământeni 
, jud.  Argeş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 

 



care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

143 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Îngeri 
,cultul Ortodox, localitatea Albeştii Ungureni 
, jud.  Argeş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 

 



este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

144 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Ortodoxă

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 

 



Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

,cultul Ortodox, localitatea Albina 
, jud.  Brăila 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 



asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

145 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adormirea Maicii Domnului 
,cultul Ortodox, localitatea Albina 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

 



- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

146 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Ortodoxă 
,cultul Ortodox, localitatea Albiţa 
, jud.  Vaslui 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa

 



asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

147 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adormirea Maicii Domnului Albeşti 
,cultul Ortodox, localitatea Albota 
, jud.  Argeş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 

 



administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

148 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Ortodoxă de Jos 
,cultul Ortodox, localitatea Albota 
, jud.  Argeş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 

 



precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

149 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Ortodoxă de Sus 
,cultul Ortodox, localitatea Albota 
, jud.  Argeş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 

 



administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

150 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica de Lemn Sf. Nicolae 
,cultul Ortodox, localitatea Albuleşti 
, jud.  Mehedinţi 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..

 



 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

151 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Nouă Sf. Nicolae 
,cultul Ortodox, localitatea Albuleşti 
, jud.  Mehedinţi

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor.

 



Grupa/Titlul 59 
Art 12 

 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ Motivația 



lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

sursa de finanțare respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

152 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Ortodoxă 
,cultul Ortodox, localitatea Aldeni 
, jud.  Buzău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 

 



Guvernului). 
 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

153 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Buna Vestire 
,cultul Ortodox, localitatea Aldeşti 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 

 



2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

154 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adormirea Maicii Domnului 
,cultul Ortodox, localitatea Aldeşti 
, jud.  Galaţi 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 

 



prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

155 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Ortodoxă 
,cultul Ortodox, localitatea Alecuş 
, jud.  Alba 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 

 



credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

156 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Vasile 
,cultul Ortodox, localitatea Aleuş 
, jud.  Sălaj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 

 



Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

157 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Fosta Biserică de Lemn 
,cultul Ortodox, localitatea Aleuş 
, jud.  Sălaj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 

 



Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

158 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adormirea Maicii Domnului 
,cultul Ortodox, localitatea Alexandria 
, jud.  Teleorman 
 
Autori: 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte cu această destinație. 

 



 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 



Comisie)
159 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 

Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Constantin şi Elena 
,cultul Ortodox, localitatea Alexandria 
, jud.  Teleorman 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

160 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Petru şi Pavel 
,cultul Ortodox, localitatea Alexandria 
, jud.  Teleorman 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare

 



 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

161 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Nicolae 
,cultul Ortodox, localitatea Alexandria 
, jud.  Teleorman 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”. 

 



 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

162 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Vineri 
,cultul Ortodox, localitatea Alexandria 
, jud.  Teleorman 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 

 



și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

163 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Catedrala Sf Alexandru 
,cultul Ortodox, localitatea Alexandria 
, jud.  Teleorman 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  

 



Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

164 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Spiridon 
,cultul Ortodox, localitatea Alexandru cel Bun 
, jud.  Iaşi 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 

 



subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

165 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Împăraţi 
,cultul Ortodox, localitatea Alexandru Ioan Cuza 
, jud.  Iaşi 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 

 



condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

166 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 



Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Ortodoxă 
,cultul Ortodox, localitatea Alexandru Odobescu 
, jud.  Buzău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

167 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Dumitru 
,cultul Ortodox, localitatea Alexandru Odobescu 
, jud.  Călăraşi 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

 



- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

168 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Ortodoxă 
,cultul Ortodox, localitatea Alexandru Vlahuţă 
, jud.  Vaslui 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 

 



Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

169 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Mănăstirea Naşterea Maicii Domnului 
,cultul Ortodox, localitatea Alexandru Vlahuţă 
, jud.  Vaslui 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  

 



Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

170 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Ortodoxă 
,cultul Ortodox, localitatea Alexeni 
, jud.  Gorj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 

 



Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

171 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Ortodoxă 
,cultul Ortodox, localitatea Alexeni 
, jud.  Ialomiţa 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 

 



care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

172 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Nicolae 
,cultul Ortodox, localitatea Alexeni 
, jud.  Ialomiţa 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 

 



este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

173 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Naşterea Maicii Domnului

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 

 



Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

,cultul Ortodox, localitatea Alexeni 
, jud.  Iaşi 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 



asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

174 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adormirea Maicii Domnului 
,cultul Ortodox, localitatea Aleşd 
, jud.  Bihor 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

 



- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

175 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Ioan Botezătorul 
,cultul Ortodox, localitatea Aleşd 
, jud.  Bihor 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 

 



asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

176 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Schitul Poiana Florilor 
,cultul Ortodox, localitatea Aleşd 
, jud.  Bihor 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 

 



administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

177 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Ortodoxă 
,cultul Ortodox, localitatea Aliceni 
, jud.  Buzău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 

 



precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

178 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Arhangheli 
,cultul Ortodox, localitatea Aliceni 
, jud.  Satu Mare 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 

 



administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

179 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Nicolae 
,cultul Ortodox, localitatea Alimăneşti 
, jud.  Olt 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate.. 

 



 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

180 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Ortodoxă 
,cultul Ortodox, localitatea Alimpeşti 
, jud.  Gorj

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor.

 



Grupa/Titlul 59 
Art 12 

 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ Motivația 



lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

sursa de finanțare respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

181 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Îngeri 
,cultul Ortodox, localitatea Alimpeşti 
, jud.  Gorj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 

 



Guvernului). 
 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

182 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adormirea Maicii Domnului 
,cultul Ortodox, localitatea Alioş 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 

 



2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

183 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Gheorghe 
,cultul Ortodox, localitatea Alma 
, jud.  Sibiu 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 

 



prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

184 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Treime 
,cultul Ortodox, localitatea Alma 
, jud.  Sibiu 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 

 



credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

185 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Înălţarea Domnului 
,cultul Ortodox, localitatea Alma Vii 
, jud.  Sibiu 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 

 



Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

186 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Îngeri 
,cultul Ortodox, localitatea Almăj 
, jud.  Dolj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 

 



Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

187 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Nicolae 
,cultul Ortodox, localitatea Almăjel 
, jud.  Mehedinţi 
 
Autori: 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte cu această destinație. 

 



 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 



Comisie)
188 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 

Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Buna Vestire 
,cultul Ortodox, localitatea Almaş 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

189 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Arhangheli 
,cultul Ortodox, localitatea Almaş 
, jud.  Neamţ 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare

 



 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

190 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Mănăstirea Almaş 
,cultul Ortodox, localitatea Almaş 
, jud.  Neamţ 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”. 

 



 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

191 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Arhangheli 
,cultul Ortodox, localitatea Almaş-Sălişte 
, jud.  Hunedoara 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 

 



și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

192 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica de Lemn 
,cultul Ortodox, localitatea Almăşel 
, jud.  Hunedoara 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  

 



Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

193 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adormirea Maicii Domnului 
,cultul Ortodox, localitatea Almaşu 
, jud.  Sălaj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 

 



subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

194 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Buna Vestire 
,cultul Ortodox, localitatea Almaşu Mare 
, jud.  Alba 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 

 



condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

195 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 



Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Schimbarea la Faţă 
,cultul Ortodox, localitatea Almaşu Mare 
, jud.  Alba 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

196 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Gheorghe 
,cultul Ortodox, localitatea Almaşu Mare 
, jud.  Bihor 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

 



- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

197 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Intrarea în Biserica 
,cultul Ortodox, localitatea Almaşu Mic 
, jud.  Bihor 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 

 



Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

198 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Ortodoxă 
,cultul Ortodox, localitatea Almaşu Mic 
, jud.  Bihor 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  

 



Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

199 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Ortodoxă 
,cultul Ortodox, localitatea Almaşu Mic 
, jud.  Hunedoara 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 

 



Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

200 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Ruinele Bisericii de Lemn 
,cultul Ortodox, localitatea Almaşu Mic 
, jud.  Hunedoara 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 

 



care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

201 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Arhangheli 
,cultul Ortodox, localitatea Almaşu Mic de Munte 
, jud.  Hunedoara 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 

 



este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

202 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Ortodoxă

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 

 



Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

,cultul Ortodox, localitatea Almaşu Sec 
, jud.  Hunedoara 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 



asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

203 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Împăraţi 
,cultul Ortodox, localitatea Alparea 
, jud.  Bihor 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

 



- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

204 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adormirea Maicii Domnului 
,cultul Ortodox, localitatea Alun 
, jud.  Hunedoara 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 

 



asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

205 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica de Marmură 
,cultul Ortodox, localitatea Alun 
, jud.  Hunedoara 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 

 



administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

206 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Cuvioasa Paraschiva 
,cultul Ortodox, localitatea Aluniş 
, jud.  Argeş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 

 



precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

207 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Naşterea Maicii Domnului 
,cultul Ortodox, localitatea Aluniş 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 

 



administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

208 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Ioan Botezătoru 
,cultul Ortodox, localitatea Aluniş 
, jud.  Buzău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate.. 

 



 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

209 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Înalţarea Domnului 
,cultul Ortodox, localitatea Aluniş 
, jud.  Cluj

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor.

 



Grupa/Titlul 59 
Art 12 

 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ Motivația 



lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

sursa de finanțare respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

210 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adormirea Maicii Domnului 
,cultul Ortodox, localitatea Aluniş 
, jud.  Dâmboviţa 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 

 



Guvernului). 
 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

211 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Arhangheli 
,cultul Ortodox, localitatea Aluniş 
, jud.  Mureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 

 



2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

212 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Ortodoxă Nouă 
,cultul Ortodox, localitatea Aluniş 
, jud.  Prahova 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 

 



prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

213 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Ortodoxă Veche 
,cultul Ortodox, localitatea Aluniş 
, jud.  Prahova 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 

 



credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

214 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Arhangheli 
,cultul Ortodox, localitatea Aluniş 
, jud.  Sălaj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 

 



Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

215 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Treime Gherman 
,cultul Ortodox, localitatea Alunişu 
, jud. Ilfov 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 

 



Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

216 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Ortodoxă 
,cultul Ortodox, localitatea Alunişu 
, jud.  Cluj 
 
Autori: 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte cu această destinație. 

 



 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 



Comisie)
217 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 

Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adormirea Maicii Domnului 
,cultul Ortodox, localitatea Alunişu 
, jud.  Dâmboviţa 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

218 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adormirea Maicii Domnului 
,cultul Ortodox, localitatea Alunişu 
, jud.  Olt 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare

 



 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

219 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Cuvioasa Paraschiva 
,cultul Ortodox, localitatea Alunişu 
, jud.  Olt 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”. 

 



 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

220 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Arahngheli 
,cultul Ortodox, localitatea Alunişul 
, jud.  Bistriţa-Năsăud 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 

 



și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

221 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adormirea Maicii Domnului 
,cultul Ortodox, localitatea Alţâna 
, jud.  Sibiu 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  

 



Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

222 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Apostoli 
,cultul Ortodox, localitatea Alţâna 
, jud.  Sibiu 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 

 



subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

223 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Ortodoxă 
,cultul Ortodox, localitatea Amara 
, jud.  Buzău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 

 



condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

224 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 



Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Ortodoxă I 
,cultul Ortodox, localitatea Amara 
, jud.  Ialomiţa 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

225 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Ortodoxă II 
,cultul Ortodox, localitatea Amara 
, jud.  Ialomiţa 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

 



- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

226 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Schitul Sf. Gheorghe 
,cultul Ortodox, localitatea Amara 
, jud.  Ialomiţa 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 

 



Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

227 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Intrarea Maicii Domnului in Biserica 
,cultul Ortodox, localitatea Amărăşti 
, jud.  Vâlcea 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  

 



Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

228 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Nicolae 
,cultul Ortodox, localitatea Amărăşti 
, jud.  Vâlcea 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 

 



Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

229 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Capela de Cimitir 
,cultul Ortodox, localitatea Amărăşti 
, jud.  Vâlcea 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 

 



care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

230 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Ortodoxă 
,cultul Ortodox, localitatea Amărăştii de Jos 
, jud.  Dolj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 

 



este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

231 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Ioan Botezătorul

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 

 



Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

,cultul Ortodox, localitatea Amărăştii de Jos 
, jud.  Dolj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 



asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

232 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Voievozi 
,cultul Ortodox, localitatea Amărăştii de Jos 
, jud.  Dolj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

 



- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

233 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Nicolae 
,cultul Ortodox, localitatea Amărăştii de Sus 
, jud.  Dolj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 

 



asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

234 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Ortodoxă 
,cultul Ortodox, localitatea Amaru 
, jud.  Buzău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 

 



administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

235 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Mihail şi Gavril 
,cultul Ortodox, localitatea Amaţi 
, jud.  Satu Mare 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 

 



precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

236 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Ilie 
,cultul Ortodox, localitatea Amnaş 
, jud.  Sibiu 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 

 



administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

237 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Cuvioasa Paraschiva 
,cultul Ortodox, localitatea Ampoiţa 
, jud.  Alba 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate.. 

 



 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

238 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adormirea Maicii Domnului 
,cultul Ortodox, localitatea Andrăşeşti 
, jud.  Ialomiţa

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor.

 



Grupa/Titlul 59 
Art 12 

 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ Motivația 



lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

sursa de finanțare respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

239 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Apostoli 
,cultul Ortodox, localitatea Andrei Şaguna 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 

 



Guvernului). 
 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

240 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Ortodoxă 
,cultul Ortodox, localitatea Andreiaşu de Jos 
, jud.  Vrancea 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 

 



2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

241 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Ortodoxă 
,cultul Ortodox, localitatea Andreiaşu de Sus 
, jud.  Vrancea 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 

 



prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

242 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Arhangheli 
,cultul Ortodox, localitatea Andrid 
, jud.  Satu Mare 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 

 



credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

243 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Nicolae 
,cultul Ortodox, localitatea Andrieşeni 
, jud.  Iaşi 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 

 



Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

244 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Ortodoxă 
,cultul Ortodox, localitatea Angheleşti 
, jud.  Vrancea 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 

 



Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

245 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Nicolae 
,cultul Ortodox, localitatea Angheleşti 
, jud.  Vrancea 
 
Autori: 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte cu această destinație. 

 



 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 



Comisie)
246 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 

Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adormirea Maicii Domnului 
,cultul Ortodox, localitatea Anieş 
, jud.  Bistriţa-Năsăud 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

247 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Împăraţi 
,cultul Ortodox, localitatea Anina 
, jud.  Caraş-Severin 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare

 



 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

248 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Cuvioasa Paraschiva 
,cultul Ortodox, localitatea Aninişu din Vale 
, jud.  Gorj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”. 

 



 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

249 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Acoperământul Maicii Domnului 
,cultul Ortodox, localitatea Aninoasa 
, jud.  Argeş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 

 



și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

250 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Mănăstirea Aninoasa 
,cultul Ortodox, localitatea Aninoasa 
, jud.  Argeş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  

 



Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

251 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Ilie 
,cultul Ortodox, localitatea Aninoasa 
, jud.  Dâmboviţa 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 

 



subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

252 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Ortodoxă 
,cultul Ortodox, localitatea Aninoasa 
, jud.  Gorj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 

 



condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

253 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 



Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Împăraţi 
,cultul Ortodox, localitatea Aninoasa 
, jud.  Gorj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

254 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Gheorghe 
,cultul Ortodox, localitatea Aninoasa 
, jud.  Hunedoara 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

 



- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

255 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Ioan Botezătorul 
,cultul Ortodox, localitatea Aninoasa 
, jud.  Hunedoara 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 

 



Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

256 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Nicolae 
,cultul Ortodox, localitatea Aninoasa 
, jud.  Hunedoara 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  

 



Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

257 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica de Lemn 
,cultul Ortodox, localitatea Antăş 
, jud.  Cluj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 

 



Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

258 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Ortodoxă 
,cultul Ortodox, localitatea Antoceni 
, jud.  Suceava 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 

 



care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

259 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Ortodoxă 
,cultul Ortodox, localitatea Antoheşti 
, jud.  Bacău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 

 



este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

260 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sfântul Nicolae

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 

 



Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

,cultul Ortodox, localitatea Antoneşti 
, jud.  Teleorman 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 



asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

261 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Pogorârea Sf. Duh 
,cultul Ortodox, localitatea Apa 
, jud.  Satu Mare 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

 



- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

262 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Arhangheli 
,cultul Ortodox, localitatea Apa Asău 
, jud.  Bacău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 

 



asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

263 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Dumitru 
,cultul Ortodox, localitatea Apadia 
, jud.  Caraş-Severin 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 

 



administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

264 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Andrei 
,cultul Ortodox, localitatea Apahida 
, jud.  Cluj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 

 



precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

265 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Arhangheli 
,cultul Ortodox, localitatea Apahida 
, jud.  Cluj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul

 



administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

266 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Arhangheli Nouă 
,cultul Ortodox, localitatea Apahida 
, jud.  Cluj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate.. 

 



 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

267 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Nicolae 
,cultul Ortodox, localitatea Apalina 
, jud.  Mureş

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor.

 



Grupa/Titlul 59 
Art 12 

 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ Motivația 



lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

sursa de finanțare respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

268 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Pogorârea Sf. Duh 
,cultul Ortodox, localitatea Apateu 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 

 



Guvernului). 
 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

269 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Arahngheli 
,cultul Ortodox, localitatea Apateu 
, jud.  Bihor 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 

 



2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

270 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Apostoli 
,cultul Ortodox, localitatea Apateu 
, jud.  Satu Mare 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 

 



prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

271 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Ortodoxă 
,cultul Ortodox, localitatea Apatiu 
, jud.  Bistriţa-Năsăud 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 

 



credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

272 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Arhangheli 
,cultul Ortodox, localitatea Apatiu 
, jud.  Bistriţa-Năsăud 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 

 



Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

273 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Treime 
,cultul Ortodox, localitatea Apaţa 
, jud.  Braşov 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 

 



Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

274 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adormirea Maicii Domnului 
,cultul Ortodox, localitatea Apele Vii 
, jud.  Dolj 
 
Autori: 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte cu această destinație. 

 



 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 



Comisie)
275 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 

Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Ştefan 
,cultul Ortodox, localitatea Apele Vii 
, jud.  Dolj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

276 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Vovidenia Ciunei 
,cultul Ortodox, localitatea Apele Vii 
, jud.  Dolj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare

 



 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

277 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Gheorghe 
,cultul Ortodox, localitatea Apold 
, jud.  Mureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”. 

 



 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

278 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Buna Vestire 
,cultul Ortodox, localitatea Apoldu de Jos 
, jud.  Sibiu 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 

 



și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

279 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Ioan 
,cultul Ortodox, localitatea Apoldu de Jos 
, jud.  Sibiu 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  

 



Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

280 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adormirea Maicii Domnului 
,cultul Ortodox, localitatea Apoldu de Sus 
, jud.  Sibiu 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 

 



subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

281 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Mănăstirea Apostolache 
,cultul Ortodox, localitatea Apostolache 
, jud.  Prahova 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 

 



condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

282 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 



Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Gheorghe 
,cultul Ortodox, localitatea Apoş 
, jud.  Sibiu 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

283 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adormirea Maicii Domnului 
,cultul Ortodox, localitatea Aprozi 
, jud.  Călăraşi 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

 



- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

284 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Ortodoxă Nouă 
,cultul Ortodox, localitatea Araci 
, jud.  Covasna 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 

 



Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

285 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Ortodoxă Veche 
,cultul Ortodox, localitatea Araci 
, jud.  Covasna 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  

 



Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

286 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Ortodoxă IAS Muresul 
,cultul Ortodox, localitatea Arad 
, jud.  Alba 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 

 



Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

287 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Cuvioasa Parascheva 
,cultul Ortodox, localitatea Arad 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 

 



care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

288 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica de Lemn Sf. Gheorghe 
,cultul Ortodox, localitatea Arad 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 

 



este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

289 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Înălţarea Domnului Şega

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 

 



Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

,cultul Ortodox, localitatea Arad 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 



asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

290 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Naşterea Domnului 
,cultul Ortodox, localitatea Arad 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

 



- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

291 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Naşterea Maicii Domnului Gai 
,cultul Ortodox, localitatea Arad 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 

 



asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

292 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Ortodoxă Porumbacului 
,cultul Ortodox, localitatea Arad 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 

 



administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

293 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Pogorârea Sf. Duh 
,cultul Ortodox, localitatea Arad 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 

 



precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

294 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Andrei 
,cultul Ortodox, localitatea Arad 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 

 



administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

295 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Apostoli 
,cultul Ortodox, localitatea Arad 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate.. 

 



 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

296 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Arhangheli Grădişte 
,cultul Ortodox, localitatea Arad 
, jud.  Arad

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor.

 



Grupa/Titlul 59 
Art 12 

 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ Motivația 



lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

sursa de finanțare respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

297 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Arhangheli Micalaca 
,cultul Ortodox, localitatea Arad 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 

 



Guvernului). 
 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

298 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Gheorghe Aradul Nou 
,cultul Ortodox, localitatea Arad 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 

 



2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

299 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Gheorghe Micalaca 
,cultul Ortodox, localitatea Arad 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 

 



prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

300 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Gheorghe Sânicolaul Mic 
,cultul Ortodox, localitatea Arad 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 

 



credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

301 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Ioan 
,cultul Ortodox, localitatea Arad 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 

 



Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

302 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Ioan Botezătorul Bujac 
,cultul Ortodox, localitatea Arad 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 

 



Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

303 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Nicolae 
,cultul Ortodox, localitatea Arad 
, jud.  Arad 
 
Autori: 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte cu această destinație. 

 



 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 



Comisie)
304 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 

Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Capela Cimitirului Grădişte 
,cultul Ortodox, localitatea Arad 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

305 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Capela de Cimitir Micalaca 
,cultul Ortodox, localitatea Arad 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare

 



 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

306 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Capela Sf. Iosif cel Nou 
,cultul Ortodox, localitatea Arad 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”. 

 



 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

307 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Capela Sf. Martiri Brancoveni 
,cultul Ortodox, localitatea Arad 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 

 



și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

308 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Catedrala Sf. Ioan Botezătorul 
,cultul Ortodox, localitatea Arad 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  

 



Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

309 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Catedrala Sfânta Treime 
,cultul Ortodox, localitatea Arad 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 

 



subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

310 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Mănăstirea Arad-Gai 
,cultul Ortodox, localitatea Arad 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 

 



condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

311 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 



Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Nicolae 
,cultul Ortodox, localitatea Arama 
, jud.  Iaşi 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

312 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Ortodoxă 
,cultul Ortodox, localitatea Arămeşti 
, jud.  Neamţ 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

 



- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

313 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Arahngheli 
,cultul Ortodox, localitatea Arămoaia 
, jud.  Neamţ 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 

 



Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

314 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adormirea Maicii Domnului 
,cultul Ortodox, localitatea Arăneag 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  

 



Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

315 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Ortodox, localitatea Arănieş 
, jud.  Hunedoara 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 

 



Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

316 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica de Lemn 
,cultul Ortodox, localitatea Arănieş 
, jud.  Hunedoara 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 

 



care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

317 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Treime 
,cultul Ortodox, localitatea Arbore 
, jud.  Suceava 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 

 



este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

318 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Mânăstirea Arbore

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 

 



Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

,cultul Ortodox, localitatea Arbore 
, jud.  Suceava 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 



asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

319 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Dumitru 
,cultul Ortodox, localitatea Arborea 
, jud.  Botoşani 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

 



- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

320 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica de Lemn 
,cultul Ortodox, localitatea Arcalia 
, jud.  Bistriţa-Năsăud 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 

 



asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

321 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Ioan Botezătorul 
,cultul Ortodox, localitatea Arcalia 
, jud.  Bistriţa-Năsăud 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 

 



administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

322 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Ortodoxă I 
,cultul Ortodox, localitatea Arcani 
, jud.  Gorj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 

 



precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

323 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Ortodoxă II 
,cultul Ortodox, localitatea Arcani 
, jud.  Gorj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 

 



administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

324 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Ortodoxă 
,cultul Ortodox, localitatea Arcanu 
, jud.  Buzău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate.. 

 



 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

325 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Nicolae 
,cultul Ortodox, localitatea Arceşti 
, jud.  Olt

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor.

 



Grupa/Titlul 59 
Art 12 

 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ Motivația 



lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

sursa de finanțare respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

326 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Ortodoxă 
,cultul Ortodox, localitatea Archia 
, jud.  Hunedoara 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 

 



Guvernului). 
 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

327 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Nicolae 
,cultul Ortodox, localitatea Archita 
, jud.  Mureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 

 



2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

328 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Arhangheli 
,cultul Ortodox, localitatea Archiud 
, jud.  Bistriţa-Năsăud 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 

 



prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

329 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Capela din Archiud 
,cultul Ortodox, localitatea Archiud 
, jud.  Bistriţa-Năsăud 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 

 



credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

330 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Cuvioasa Parascheva 
,cultul Ortodox, localitatea Archiş 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 

 



Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

331 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Ortodoxă 
,cultul Ortodox, localitatea Arcuş 
, jud.  Covasna 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 

 



Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

332 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Arhangheli 
,cultul Ortodox, localitatea Ardan 
, jud.  Bistriţa-Năsăud 
 
Autori: 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte cu această destinație. 

 



 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 



Comisie)
333 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 

Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Mănăstirea Tărcuţa 
,cultul Ortodox, localitatea Ardeluţa 
, jud.  Neamţ 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

334 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Pogorârea Sf. Duh 
,cultul Ortodox, localitatea Ardeoani 
, jud.  Bacău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare

 



 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

335 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Dumitru Ilieşti 
,cultul Ortodox, localitatea Ardeoani 
, jud.  Bacău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”. 

 



 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

336 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Împăraţi Ilieşti 
,cultul Ortodox, localitatea Ardeoani 
, jud.  Bacău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 

 



și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

337 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Voievozi 
,cultul Ortodox, localitatea Ardeoani 
, jud.  Bacău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  

 



Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

338 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Înălţarea Domnului 
,cultul Ortodox, localitatea Ardeova 
, jud.  Cluj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 

 



subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

339 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Arhangheli 
,cultul Ortodox, localitatea Ardeu 
, jud.  Hunedoara 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 

 



condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

340 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 



Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adormirea Maicii Domnului 
,cultul Ortodox, localitatea Ardud 
, jud.  Satu Mare 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

341 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă Betania 
,cultul Ortodox, localitatea Ardud 
, jud.  Satu Mare 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

 



- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

342 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Capela Ortodoxă 
,cultul Ortodox, localitatea Ardud 
, jud.  Satu Mare 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 

 



Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

343 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Nicolae 
,cultul Ortodox, localitatea Ardusat 
, jud.  Maramureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  

 



Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

344 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Treime 
,cultul Ortodox, localitatea Ardusat 
, jud.  Maramureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 

 



Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

345 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Apostoli 
,cultul Ortodox, localitatea Arduzel 
, jud.  Maramureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și

 



care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

346 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Arhangheli 
,cultul Ortodox, localitatea Arduzel 
, jud.  Maramureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 

 



este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

347 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Cuvioasa Parascheva

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 

 



Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

,cultul Ortodox, localitatea Arefu 
, jud.  Argeş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 



asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

348 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Manastirea Sf. Proroc Ilie Paltinu 
,cultul Ortodox, localitatea Arefu 
, jud.  Argeş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

 



- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

349 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Ortodoxă 
,cultul Ortodox, localitatea Argel 
, jud.  Suceava 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa

 



asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

350 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Nicolae 
,cultul Ortodox, localitatea Argetoaia 
, jud.  Dolj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 

 



administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

351 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adormirea Maicii Domnului 
,cultul Ortodox, localitatea Argeşelu 
, jud.  Argeş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 

 



precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

352 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Ortodoxă 
,cultul Ortodox, localitatea Arghira 
, jud.  Suceava 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 

 



administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

353 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Ortodoxă 
,cultul Ortodox, localitatea Arghişu 
, jud.  Cluj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate.. 

 



 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

354 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Ortodoxă 
,cultul Ortodox, localitatea Argineşti 
, jud.  Mehedinţi

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor.

 



Grupa/Titlul 59 
Art 12 

 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ Motivația 



lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

sursa de finanțare respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

355 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Ilie 
,cultul Ortodox, localitatea Ariceştii Rahtivani 
, jud.  Prahova 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 

 



Guvernului). 
 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

356 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Nicolae 
,cultul Ortodox, localitatea Ariceştii Rahtivani 
, jud.  Prahova 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 

 



2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

357 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Ortodoxă 
,cultul Ortodox, localitatea Ariceştii Zeletin 
, jud.  Prahova 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 

 



prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

358 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Înălţarea Domnului 
,cultul Ortodox, localitatea Arieşeni 
, jud.  Alba 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 

 



credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

359 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Ortodoxă Nouă 
,cultul Ortodox, localitatea Arieşeni 
, jud.  Alba 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 

 



Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

360 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Naşterea Maicii Domnului 
,cultul Ortodox, localitatea Arieşu de Câmp 
, jud.  Maramureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 

 



Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

361 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Arhangheli 
,cultul Ortodox, localitatea Arieşu de Pădure 
, jud.  Maramureş 
 
Autori: 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte cu această destinație. 

 



 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 



Comisie)
362 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 

Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Apostoli 
,cultul Ortodox, localitatea Arini 
, jud.  Braşov 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

363 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Arhangheli 
,cultul Ortodox, localitatea Ariniş 
, jud.  Maramureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare

 



 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

364 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Ortodoxă 
,cultul Ortodox, localitatea Ariuşd 
, jud.  Covasna 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”. 

 



 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

365 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Ortodoxă 
,cultul Ortodox, localitatea Arjoci 
, jud.  Gorj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 

 



și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

366 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Împăraţi 
,cultul Ortodox, localitatea Armăşeni 
, jud.  Vaslui 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  

 



Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

367 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Voievozi 
,cultul Ortodox, localitatea Armăşeni 
, jud.  Vaslui 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 

 



subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

368 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Gheorghe 
,cultul Ortodox, localitatea Armăşeşti 
, jud.  Ialomiţa 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 

 



condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

369 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 



Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adormirea Maicii Domnului 
,cultul Ortodox, localitatea Armăşeşti 
, jud.  Vâlcea 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

370 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Ioan Botezătorul 
,cultul Ortodox, localitatea Armăşoaia 
, jud.  Vaslui 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

 



- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

371 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Nicolae 
,cultul Ortodox, localitatea Armeni 
, jud.  Sibiu 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 

 



Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

372 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Ortodoxă 
,cultul Ortodox, localitatea Armeni 
, jud.  Vrancea 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  

 



Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

373 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Înalţarea Domnului 
,cultul Ortodox, localitatea Armeniş 
, jud.  Caraş-Severin 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 

 



Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

374 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Mănăstirea Piatra Scrisă 
,cultul Ortodox, localitatea Armeniş 
, jud.  Caraş-Severin 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 

 



care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

375 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Nicolae 
,cultul Ortodox, localitatea Aroneanu 
, jud.  Iaşi 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 

 



este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

376 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Ortodoxă

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 

 



Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

,cultul Ortodox, localitatea Arpadia 
, jud.  Gorj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 



asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

377 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adormirea Maicii Domnului 
,cultul Ortodox, localitatea Arpaşu de Jos 
, jud.  Sibiu 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

 



- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

378 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Arahngheli 
,cultul Ortodox, localitatea Arpaşu de Jos 
, jud.  Sibiu 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 

 



asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

379 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adormirea Maicii Domnului 
,cultul Ortodox, localitatea Arpaşu de Sus 
, jud.  Sibiu 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 

 



administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

380 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Gheorghe 
,cultul Ortodox, localitatea Arpaşu de Sus 
, jud.  Sibiu 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 

 



precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

381 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Nicolae 
,cultul Ortodox, localitatea Arsura 
, jud.  Vaslui 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 

 



administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

382 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Ioan Botezătorul 
,cultul Ortodox, localitatea Artanu 
, jud.  Gorj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate.. 

 



 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

383 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Ortodoxă 
,cultul Ortodox, localitatea Aruncuta 
, jud.  Cluj

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor.

 



Grupa/Titlul 59 
Art 12 

 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ Motivația 



lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

sursa de finanțare respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

384 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Ortodoxă Roşioara 
,cultul Ortodox, localitatea Arva 
, jud.  Vrancea 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 

 



Guvernului). 
 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

385 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Nicolae 
,cultul Ortodox, localitatea Arvăteşti 
, jud.  Mehedinţi 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 

 



2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

386 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Gheorghe 
,cultul Ortodox, localitatea Arşiţa 
, jud.  Bistriţa-Năsăud 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 

 



prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

387 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Nicolae 
,cultul Ortodox, localitatea Arţari 
, jud.  Călăraşi 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 

 



credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

388 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Pogorârea Sf. Duh 
,cultul Ortodox, localitatea Asău 
, jud.  Bacău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 

 



Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

389 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Ortodoxă 
,cultul Ortodox, localitatea Asinip 
, jud.  Alba 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 

 



Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

390 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Dumitru 
,cultul Ortodox, localitatea Aspra 
, jud.  Maramureş 
 
Autori: 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte cu această destinație. 

 



 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 



Comisie)
391 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 

Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Împăraţi 
,cultul Ortodox, localitatea Aspra 
, jud.  Maramureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

392 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Arhangheli 
,cultul Ortodox, localitatea Asuaju de Jos 
, jud.  Maramureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare

 



 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

393 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Apostoli 
,cultul Ortodox, localitatea Asuaju de Sus 
, jud.  Maramureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”. 

 



 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

394 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Dumitru 
,cultul Ortodox, localitatea Ateaş 
, jud.  Bihor 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 

 



și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

395 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Nicolae 
,cultul Ortodox, localitatea Atmagea 
, jud.  Tulcea 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  

 



Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

396 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Nicolae 
,cultul Ortodox, localitatea Augustin 
, jud.  Braşov 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 

 



subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

397 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Schitul Duminica Sfinţilor Români 
,cultul Ortodox, localitatea Augustin 
, jud.  Braşov 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 

 



condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

398 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 



Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Naşterea Maicii Domnului 
,cultul Ortodox, localitatea Aurel Vlaicu 
, jud.  Botoşani 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

399 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Arhangheli 
,cultul Ortodox, localitatea Aurel Vlaicu 
, jud.  Hunedoara 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

 



- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

400 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Mănăstirea Sf. Dumitru 
,cultul Ortodox, localitatea Aurel Vlaicu 
, jud.  Mureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 

 



Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

401 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Ilie 
,cultul Ortodox, localitatea Aurora 
, jud.  Mehedinţi 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  

 



Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

402 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Arahngheli 
,cultul Ortodox, localitatea Auşeu 
, jud.  Bihor 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 

 



Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

403 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Naşterea Maicii Domnului 
,cultul Ortodox, localitatea Avântu 
, jud.  Iaşi 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 

 



care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

404 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Ortodoxă 
,cultul Ortodox, localitatea Avereşti 
, jud.  Neamţ 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 

 



este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

405 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Ortodoxă

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 

 



Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

,cultul Ortodox, localitatea Avereşti 
, jud.  Vaslui 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 



asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

406 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Ortodoxă 
,cultul Ortodox, localitatea Avram Iancu 
, jud.  Alba 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

 



- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

407 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Cuvioasa Parascheva 
,cultul Ortodox, localitatea Avram Iancu 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 

 



asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

408 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Ortodoxă Nouă 
,cultul Ortodox, localitatea Avram Iancu 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 

 



administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

409 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Trei Ierarhi 
,cultul Ortodox, localitatea Avram Iancu 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 

 



precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

410 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Ortodoxă 
,cultul Ortodox, localitatea Avram Iancu 
, jud.  Bihor 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 

 



administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

411 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Ortodoxă 
,cultul Ortodox, localitatea Avram Iancu 
, jud.  Botoşani 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate.. 

 



 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

412 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Dumitru 
,cultul Ortodox, localitatea Avrămeni 
, jud.  Botoşani

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor.

 



Grupa/Titlul 59 
Art 12 

 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ Motivația 



lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

sursa de finanțare respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

413 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Nicolae 
,cultul Ortodox, localitatea Avrămeşti 
, jud.  Vâlcea 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 

 



Guvernului). 
 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

414 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Ortodoxă 
,cultul Ortodox, localitatea Avrămeşti 
, jud.  Vaslui 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 

 



2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

415 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Capela Ortodoxă 
,cultul Ortodox, localitatea Avrămeşti 
, jud.  Vaslui 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 

 



prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

416 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adormirea Maicii Domnului 
,cultul Ortodox, localitatea Avrig 
, jud.  Sibiu 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 

 



credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

417 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Duminica Floriilor 
,cultul Ortodox, localitatea Avrig 
, jud.  Sibiu 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 

 



Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

418 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Înălţarea Domnului 
,cultul Ortodox, localitatea Avrig 
, jud.  Sibiu 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 

 



Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

419 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Învierea Domnului 
,cultul Ortodox, localitatea Axente Sever 
, jud.  Sibiu 
 
Autori: 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte cu această destinație. 

 



 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 



Comisie)
420 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 

Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Împăraţi 
,cultul Ortodox, localitatea Axente Sever 
, jud.  Sibiu 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

421 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica din Brătia 
,cultul Ortodox, localitatea Axintele 
, jud.  Ialomiţa 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare

 



 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

422 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica din Frumusica 
,cultul Ortodox, localitatea Axintele 
, jud.  Ialomiţa 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”. 

 



 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

423 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica din Panduri 
,cultul Ortodox, localitatea Axintele 
, jud.  Ialomiţa 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 

 



și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

424 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Ortodoxă 
,cultul Ortodox, localitatea Axintele 
, jud.  Ialomiţa 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  

 



Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

425 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adormirea Maicii Domnului 
,cultul Ortodox, localitatea Azuga 
, jud.  Prahova 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 

 



subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

426 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Treime 
,cultul Ortodox, localitatea Azuga 
, jud.  Prahova 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 

 



condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

427 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 



Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Apostoli 
,cultul Ortodox, localitatea Aşchileu Mare 
, jud.  Cluj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

428 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Îngeri 
,cultul Ortodox, localitatea Aşchileu Mare 
, jud.  Cluj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

 



- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

429 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adormirea Maicii Domnului 
,cultul Ortodox, localitatea Aşchileu Mic 
, jud.  Cluj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 

 



Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

430 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Îngeri 
,cultul Ortodox, localitatea Aşchileu Mic 
, jud.  Cluj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  

 



Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

431 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adormirea Maicii Domnului 
,cultul Ortodox, localitatea Aştileu 
, jud.  Bihor 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 

 



Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

432 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Fosta Biserică de Lemn 
,cultul Ortodox, localitatea Aştileu 
, jud.  Bihor 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 

 



care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

433 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Gheorghe 
,cultul Ortodox, localitatea Aţel 
, jud.  Sibiu 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 

 



este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

434 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Nicolae

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 

 



Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

,cultul Ortodox, localitatea Aţel 
, jud.  Sibiu 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 



asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

435 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Treime 
,cultul Ortodox, localitatea Aţel 
, jud.  Sibiu 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

 



- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

436 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Arhangheli 
,cultul Ortodox, localitatea Aţintiş 
, jud.  Mureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 

 



asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

437 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Fosta Biserică de Lemn 
,cultul Ortodox, localitatea Aţintiş 
, jud.  Mureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 

 



administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

438 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Arhangheli 
,cultul Ortodox, localitatea Baba 
, jud.  Maramureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 

 



precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

439 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adormirea Maicii Domnului 
,cultul Ortodox, localitatea Baba Ana 
, jud.  Prahova 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 

 



administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

440 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Ortodoxă 
,cultul Ortodox, localitatea Baba Ana 
, jud.  Prahova 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate.. 

 



 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

441 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Naşterea Maicii Domnului 
,cultul Ortodox, localitatea Baba Novac 
, jud.  Satu Mare

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor.

 



Grupa/Titlul 59 
Art 12 

 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ Motivația 



lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

sursa de finanțare respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

442 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adormirea Maicii Domnului 
,cultul Ortodox, localitatea Babadag 
, jud.  Tulcea 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 

 



Guvernului). 
 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

443 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Dumitru 
,cultul Ortodox, localitatea Babadag 
, jud.  Tulcea 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 

 



2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

444 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Cuvioasa Paraschiva 
,cultul Ortodox, localitatea Băbăiţa 
, jud.  Teleorman 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 

 



prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

445 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adormirea Maicii Domnului 
,cultul Ortodox, localitatea Băbana 
, jud.  Argeş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 

 



credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

446 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Dumitru 
,cultul Ortodox, localitatea Băbăşeşti 
, jud.  Satu Mare 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 

 



Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

447 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Ortodoxă 
,cultul Ortodox, localitatea Băbdiu 
, jud.  Cluj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 

 



Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

448 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Împăraţi 
,cultul Ortodox, localitatea Băbeni 
, jud.  Buzău 
 
Autori: 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte cu această destinație. 

 



 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 



Comisie)
449 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 

Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Nicolae Drăghieşti 
,cultul Ortodox, localitatea Băbeni 
, jud.  Buzău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

450 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Arhangheli 
,cultul Ortodox, localitatea Băbeni 
, jud.  Sălaj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare

 



 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

451 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Buna Vestire 
,cultul Ortodox, localitatea Băbeni 
, jud.  Vâlcea 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”. 

 



 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

452 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Cuvioasa Parascheva 
,cultul Ortodox, localitatea Băbeni 
, jud.  Vâlcea 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome

 



și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

453 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Dumitru 
,cultul Ortodox, localitatea Băbeni 
, jud.  Vâlcea 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  

 



Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

454 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Nicolae 
,cultul Ortodox, localitatea Băbeni-Olteţu 
, jud.  Vâlcea 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 

 



subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

455 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Nicolae 
,cultul Ortodox, localitatea Băbiceni 
, jud.  Botoşani 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 

 



condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

456 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 



Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Dumitru 
,cultul Ortodox, localitatea Băbiciu 
, jud.  Olt 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

457 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Voievozi 
,cultul Ortodox, localitatea Băbiciu 
, jud.  Olt 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

 



- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

458 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Ortodoxă 
,cultul Ortodox, localitatea Băbiu 
, jud.  Sălaj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 

 



Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

459 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Nicolae 
,cultul Ortodox, localitatea Băbueşti 
, jud.  Vâlcea 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  

 



Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

460 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Dumitru 
,cultul Ortodox, localitatea Băbuşa 
, jud.  Vaslui 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 

 



Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

461 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Ortodoxă 
,cultul Ortodox, localitatea Băbuţiu 
, jud.  Cluj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 

 



care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

462 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Gheorghe 
,cultul Ortodox, localitatea Babşa 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 

 



este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

463 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Greco-Catolică

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 

 



Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

,cultul Ortodox, localitatea Babţa 
, jud.  Satu Mare 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 



asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

464 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Ortodoxă 
,cultul Ortodox, localitatea Babţa 
, jud.  Satu Mare 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

 



- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

465 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Arhangheli 
,cultul Ortodox, localitatea Băcâia 
, jud.  Hunedoara 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 

 



asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

466 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Ştefan 
,cultul Ortodox, localitatea Băcăinţi 
, jud.  Alba 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 

 



administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

467 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Ortodoxă 
,cultul Ortodox, localitatea Băcăleşti 
, jud.  Teleorman 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 

 



precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

468 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Ortodoxă 
,cultul Ortodox, localitatea Băcani 
, jud.  Vaslui 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 

 



administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

469 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Arhangheli 
,cultul Ortodox, localitatea Băcăoani 
, jud.  Vaslui 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate.. 

 



 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

470 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Acoperământul Maicii Domnului 
,cultul Ortodox, localitatea Bacău 
, jud.  Bacău

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor.

 



Grupa/Titlul 59 
Art 12 

 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ Motivația 



lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

sursa de finanțare respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

471 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Cuvioasa Parascheva 
,cultul Ortodox, localitatea Bacău 
, jud.  Bacău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 

 



Guvernului). 
 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

472 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Învierea Domnului 
,cultul Ortodox, localitatea Bacău 
, jud.  Bacău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 

 



2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

473 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Izvorul Tămăduirii 
,cultul Ortodox, localitatea Bacău 
, jud.  Bacău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 

 



prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

474 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Naşterea Maicii Domnului 
,cultul Ortodox, localitatea Bacău 
, jud.  Bacău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 

 



credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

475 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Pogorârea Sf. Duh Şerbăneşti 
,cultul Ortodox, localitatea Bacău 
, jud.  Bacău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 

 



Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

476 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Precista 
,cultul Ortodox, localitatea Bacău 
, jud.  Bacău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 

 



Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

477 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Dumitru 
,cultul Ortodox, localitatea Bacău 
, jud.  Bacău 
 
Autori: 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte cu această destinație. 

 



 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 



Comisie)
478 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 

Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Dumitru Gherăeşti 
,cultul Ortodox, localitatea Bacău 
, jud.  Bacău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

479 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Gheorghe 
,cultul Ortodox, localitatea Bacău 
, jud.  Bacău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare

 



 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

480 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Împăraţi 
,cultul Ortodox, localitatea Bacău 
, jud.  Bacău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”. 

 



 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

481 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Ioan Botezătorul 
,cultul Ortodox, localitatea Bacău 
, jud.  Bacău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 

 



și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

482 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Trei Ierarhi 
,cultul Ortodox, localitatea Bacău 
, jud.  Bacău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  

 



Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

483 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Treime 
,cultul Ortodox, localitatea Bacău 
, jud.  Bacău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 

 



subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

484 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Şerbăneşti 
,cultul Ortodox, localitatea Bacău 
, jud.  Bacău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 

 



condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

485 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 



Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Ştefan cel Mare şi Sfânt 
,cultul Ortodox, localitatea Bacău 
, jud.  Bacău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

486 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Catedrala Înălţarea Domnului 
,cultul Ortodox, localitatea Bacău 
, jud.  Bacău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

 



- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

487 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Catedrala Sf. Nicolae 
,cultul Ortodox, localitatea Bacău 
, jud.  Bacău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 

 



Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

488 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Ruinele Bisericii Sf. Nicolae 
,cultul Ortodox, localitatea Bacău 
, jud.  Bacău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  

 



Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

489 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adormirea Maicii Domnului 
,cultul Ortodox, localitatea Bacău de Mijloc 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 

 



Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

490 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica de Lemn 
,cultul Ortodox, localitatea Bacea 
, jud.  Hunedoara 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 

 



care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

491 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Ortodoxă 
,cultul Ortodox, localitatea Bacea 
, jud.  Hunedoara 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 

 



este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

492 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Nicolae

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 

 



Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

,cultul Ortodox, localitatea Bacea 
, jud.  Olt 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 



asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

493 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Nicolae 
,cultul Ortodox, localitatea Băcel 
, jud.  Covasna 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

 



- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

494 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Ortodoxă 
,cultul Ortodox, localitatea Băceşti 
, jud.  Gorj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 

 



asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

495 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Ortodoxă 
,cultul Ortodox, localitatea Băceşti 
, jud.  Vaslui 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 

 



administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

496 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Gheorghe 
,cultul Ortodox, localitatea Băcia 
, jud.  Hunedoara 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 

 



precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

497 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Arahngheli 
,cultul Ortodox, localitatea Băcioiu 
, jud.  Bacău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 

 



administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

498 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Apostoli 
,cultul Ortodox, localitatea Baciu 
, jud.  Cluj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate.. 

 



 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

499 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Dumitru 
,cultul Ortodox, localitatea Baciu 
, jud.  Cluj

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor.

 



Grupa/Titlul 59 
Art 12 

 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ Motivația 



lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

sursa de finanțare respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

500 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Capela Ortodoxă 
,cultul Ortodox, localitatea Baciu 
, jud.  Cluj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 

 



Guvernului). 
 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

501 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Ortodoxă 
,cultul Ortodox, localitatea Bâcleş 
, jud.  Mehedinţi 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 

 



2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

502 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Capela Sf. Ilie 
,cultul Ortodox, localitatea Bacova 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 

 



prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

503 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adormirea Maicii Domnului 
,cultul Ortodox, localitatea Bâcu 
, jud.  Giurgiu 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 

 



credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

504 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Nicolae 
,cultul Ortodox, localitatea Bâcu 
, jud.  Iaşi 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 

 



Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

505 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Schimbarea la Faţă 
,cultul Ortodox, localitatea Bădăcin 
, jud.  Sălaj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 

 



Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

506 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Arahngheli 
,cultul Ortodox, localitatea Bădărăi 
, jud.  Botoşani 
 
Autori: 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte cu această destinație. 

 



 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 



Comisie)
507 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 

Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Cuvioasa Parascheva 
,cultul Ortodox, localitatea Bădeana 
, jud.  Vaslui 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

508 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Ortodoxă 
,cultul Ortodox, localitatea Bădeni 
, jud.  Argeş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare

 



 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

509 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Ortodoxă 
,cultul Ortodox, localitatea Bădeni 
, jud.  Buzău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”. 

 



 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

510 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Ortodoxă Nouă 
,cultul Ortodox, localitatea Bădeni 
, jud.  Cluj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 

 



și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

511 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Nicolae 
,cultul Ortodox, localitatea Bădeni 
, jud.  Cluj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  

 



Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

512 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adormirea Maicii Domnului 
,cultul Ortodox, localitatea Bădeni 
, jud.  Dâmboviţa 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 

 



subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

513 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Buna Vestire 
,cultul Ortodox, localitatea Bădeni 
, jud.  Iaşi 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 

 



condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

514 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 



Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Împăraţi 
,cultul Ortodox, localitatea Bădeni 
, jud.  Vâlcea 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

515 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adormirea Maicii Domnului 
,cultul Ortodox, localitatea Bădeuţi 
, jud.  Suceava 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

 



- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

516 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica de Lemn 
,cultul Ortodox, localitatea Bădeuţi 
, jud.  Suceava 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 

 



Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

517 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Ruinele Bisericii Sf. Procopie 
,cultul Ortodox, localitatea Bădeuţi 
, jud.  Suceava 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  

 



Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

518 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Ortodoxă 
,cultul Ortodox, localitatea Bădeşti 
, jud.  Argeş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 

 



Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

519 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Nicolae 
,cultul Ortodox, localitatea Bădeşti 
, jud.  Argeş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 

 



care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

520 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Ortodoxă 
,cultul Ortodox, localitatea Bădeşti 
, jud.  Cluj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 

 



este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

521 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Ortodoxă

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 

 



Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

,cultul Ortodox, localitatea Bădila 
, jud.  Buzău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 



asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

522 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Nicolae 
,cultul Ortodox, localitatea Bădiuţi 
, jud.  Botoşani 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

 



- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

523 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adormirea Maicii Domnului 
,cultul Ortodox, localitatea Badon 
, jud.  Sălaj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 

 



asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

524 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Nicolae 
,cultul Ortodox, localitatea Bădoşi 
, jud.  Dolj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 

 



administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

525 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Ortodoxă 
,cultul Ortodox, localitatea Băduleasa 
, jud.  Teleorman 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 

 



precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

526 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adormirea Maicii Domnului 
,cultul Ortodox, localitatea Băduleşti 
, jud.  Dâmboviţa 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 

 



administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

527 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica de Lemn 
,cultul Ortodox, localitatea Băduleşti 
, jud.  Dâmboviţa 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate.. 

 



 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

528 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Naşterea Maicii Domnului 
,cultul Ortodox, localitatea Băduleşti 
, jud.  Dâmboviţa

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor.

 



Grupa/Titlul 59 
Art 12 

 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ Motivația 



lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

sursa de finanțare respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

529 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Ortodoxă 
,cultul Ortodox, localitatea Băeşti 
, jud.  Buzău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 

 



Guvernului). 
 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

530 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Ortodoxă Nouă 
,cultul Ortodox, localitatea Băgaciu 
, jud.  Cluj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 

 



2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

531 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Arhangheli 
,cultul Ortodox, localitatea Băgaciu 
, jud.  Cluj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 

 



prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

532 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Ortodoxă 
,cultul Ortodox, localitatea Băgaciu 
, jud.  Mureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 

 



credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

533 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Înălţarea Domnului 
,cultul Ortodox, localitatea Băgău 
, jud.  Alba 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 

 



Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

534 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Teodor 
,cultul Ortodox, localitatea Băgău 
, jud.  Alba 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 

 



Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

535 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Cuvioasa Parascheva 
,cultul Ortodox, localitatea Bahluiu 
, jud.  Iaşi 
 
Autori: 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte cu această destinație. 

 



 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 



Comisie)
536 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 

Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Ortodoxă 
,cultul Ortodox, localitatea Bahna 
, jud.  Mehedinţi 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

537 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Ortodoxă II 
,cultul Ortodox, localitatea Bahna 
, jud.  Neamţ 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare

 



 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

538 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Nicolae 
,cultul Ortodox, localitatea Bahna 
, jud.  Neamţ 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”. 

 



 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

539 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Voievozi 
,cultul Ortodox, localitatea Băhnăşeni 
, jud.  Bacău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 

 



și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

540 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Ortodoxă 
,cultul Ortodox, localitatea Bahnea 
, jud.  Mureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  

 



Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

541 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Dumitru 
,cultul Ortodox, localitatea Băhnişoara 
, jud.  Neamţ 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 

 



subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

542 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Gheorghe 
,cultul Ortodox, localitatea Baia 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 

 



condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

543 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 



Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adormirea Maicii Domnului 
,cultul Ortodox, localitatea Baia 
, jud.  Suceava 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

544 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Albă 
,cultul Ortodox, localitatea Baia 
, jud.  Suceava 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

 



- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

545 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Cuvioasa Parascheva 
,cultul Ortodox, localitatea Baia 
, jud.  Suceava 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 

 



Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

546 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Ioan cel Nou 
,cultul Ortodox, localitatea Baia 
, jud.  Suceava 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  

 



Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

547 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Acoperământul Maicii Domnului 
,cultul Ortodox, localitatea Baia 
, jud.  Tulcea 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 

 



Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

548 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Împăraţi 
,cultul Ortodox, localitatea Baia 
, jud.  Tulcea 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 

 



care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

549 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Ortodoxă 
,cultul Ortodox, localitatea Baia de Aramă 
, jud.  Mehedinţi 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 

 



este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

550 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Mănăstirea Baia de Aramă

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 

 



Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

,cultul Ortodox, localitatea Baia de Aramă 
, jud.  Mehedinţi 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 



asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

551 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Acoperământul Maicii Domnului 
,cultul Ortodox, localitatea Baia de Arieş 
, jud.  Alba 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

 



- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

552 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Învierea Domnului 
,cultul Ortodox, localitatea Baia de Arieş 
, jud.  Alba 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 

 



asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

553 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adormirea Maicii Domnului 
,cultul Ortodox, localitatea Baia de Criş 
, jud.  Hunedoara 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 

 



administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

554 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Ortodoxă Veche 
,cultul Ortodox, localitatea Baia de Criş 
, jud.  Hunedoara 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 

 



precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

555 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Ortodoxă Nouă 
,cultul Ortodox, localitatea Baia de Fier 
, jud.  Gorj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 

 



administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

556 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Toţi Sfinţii 
,cultul Ortodox, localitatea Baia de Fier 
, jud.  Gorj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate.. 

 



 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

557 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Fosta Biserică de Lemn Sohodol 
,cultul Ortodox, localitatea Baia de Fier 
, jud.  Gorj

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor.

 



Grupa/Titlul 59 
Art 12 

 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ Motivația 



lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

sursa de finanțare respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

558 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adormirea Maicii Domnului 
,cultul Ortodox, localitatea Baia Mare 
, jud.  Maramureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 

 



Guvernului). 
 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

559 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Buna Vestire 
,cultul Ortodox, localitatea Baia Mare 
, jud.  Maramureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 

 



2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

560 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Cuvioasa Parascheva 
,cultul Ortodox, localitatea Baia Mare 
, jud.  Maramureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 

 



prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

561 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Înălţarea Domnului 
,cultul Ortodox, localitatea Baia Mare 
, jud.  Maramureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 

 



credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

562 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Naşterea Domnului 
,cultul Ortodox, localitatea Baia Mare 
, jud.  Maramureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 

 



Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

563 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Naşterea Maicii Domnului 
,cultul Ortodox, localitatea Baia Mare 
, jud.  Maramureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 

 



Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

564 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Ana 
,cultul Ortodox, localitatea Baia Mare 
, jud.  Maramureş 
 
Autori: 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte cu această destinație. 

 



 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 



Comisie)
565 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 

Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Andrei 
,cultul Ortodox, localitatea Baia Mare 
, jud.  Maramureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

566 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Apostoli 
,cultul Ortodox, localitatea Baia Mare 
, jud.  Maramureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare

 



 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

567 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Arhangheli 
,cultul Ortodox, localitatea Baia Mare 
, jud.  Maramureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.

 



 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

568 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Dimitrie 
,cultul Ortodox, localitatea Baia Mare 
, jud.  Maramureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 

 



și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

569 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Dumitru 
,cultul Ortodox, localitatea Baia Mare 
, jud.  Maramureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  

 



Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

570 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Gheorghe Chechiş 
,cultul Ortodox, localitatea Baia Mare 
, jud.  Maramureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 

 



subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

571 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Gheorghe UM 
,cultul Ortodox, localitatea Baia Mare 
, jud.  Maramureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 

 



condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

572 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 



Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Ilie 
,cultul Ortodox, localitatea Baia Mare 
, jud.  Maramureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

573 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Împăraţi 
,cultul Ortodox, localitatea Baia Mare 
, jud.  Maramureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

 



- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

574 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Iosif Mărturisitorul 
,cultul Ortodox, localitatea Baia Mare 
, jud.  Maramureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 

 



Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

575 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Nicolae 
,cultul Ortodox, localitatea Baia Mare 
, jud.  Maramureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  

 



Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

576 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Vasile 
,cultul Ortodox, localitatea Baia Mare 
, jud.  Maramureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 

 



Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

577 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Valea Roşie 
,cultul Ortodox, localitatea Baia Mare 
, jud.  Maramureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 

 



care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

578 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Capela Jandarmeriei 
,cultul Ortodox, localitatea Baia Mare 
, jud.  Maramureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 

 



este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

579 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Capela Penitenciar

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 

 



Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

,cultul Ortodox, localitatea Baia Mare 
, jud.  Maramureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 



asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

580 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Capela Policlinica II 
,cultul Ortodox, localitatea Baia Mare 
, jud.  Maramureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

 



- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

581 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Capela Spital Contagioase 
,cultul Ortodox, localitatea Baia Mare 
, jud.  Maramureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 

 



asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

582 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Capela Spital Judeţean 
,cultul Ortodox, localitatea Baia Mare 
, jud.  Maramureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 

 



administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

583 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Capela T. B. C. 
,cultul Ortodox, localitatea Baia Mare 
, jud.  Maramureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 

 



precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

584 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Catedrala Episcopală 
,cultul Ortodox, localitatea Baia Mare 
, jud.  Maramureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 

 



administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

585 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adormirea Maicii Domnului 
,cultul Ortodox, localitatea Baia Sprie 
, jud.  Maramureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate.. 

 



 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

586 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Pogorârea Sf. Duh 
,cultul Ortodox, localitatea Baia Sprie 
, jud.  Maramureş

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor.

 



Grupa/Titlul 59 
Art 12 

 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ Motivația 



lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

sursa de finanțare respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

587 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Împăraţi 
,cultul Ortodox, localitatea Baia Sprie 
, jud.  Maramureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 

 



Guvernului). 
 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

588 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Cuvioasa Parascheva 
,cultul Ortodox, localitatea Băiaşu 
, jud.  Vâlcea 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 

 



2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

589 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Ortodoxă Nouă 
,cultul Ortodox, localitatea Băiaşu 
, jud.  Vâlcea 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 

 



prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

590 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Ortodoxă Nouă 
,cultul Ortodox, localitatea Baica 
, jud.  Sălaj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 

 



credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

591 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Arhangheli 
,cultul Ortodox, localitatea Baica 
, jud.  Sălaj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 

 



Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

592 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Imparati 
,cultul Ortodox, localitatea Băiceni 
, jud.  Botoşani 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 

 



Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

593 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Dumitru 
,cultul Ortodox, localitatea Băiceni 
, jud.  Iaşi 
 
Autori: 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte cu această destinație. 

 



 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 



Comisie)
594 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 

Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Treime 
,cultul Ortodox, localitatea Băiceni 
, jud.  Iaşi 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

595 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Schitul Băiceni Neamţ 
,cultul Ortodox, localitatea Băiceni 
, jud.  Iaşi 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare

 



 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

596 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Schitul Băiceni Secu 
,cultul Ortodox, localitatea Băiceni 
, jud.  Iaşi 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”. 

 



 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

597 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adormirea Maicii Domnului 
,cultul Ortodox, localitatea Băicoi 
, jud.  Prahova 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 

 



și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

598 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Călătorului 
,cultul Ortodox, localitatea Băicoi 
, jud.  Prahova 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  

 



Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

599 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Împăraţi 
,cultul Ortodox, localitatea Băicoi 
, jud.  Prahova 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 

 



subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

600 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Nicolae 
,cultul Ortodox, localitatea Băicoi 
, jud.  Prahova 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 

 



condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

601 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 



Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Arhangheli 
,cultul Ortodox, localitatea Băiculeşti 
, jud.  Argeş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

602 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Ortodoxă 
,cultul Ortodox, localitatea Băieşti 
, jud.  Hunedoara 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

 



- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

603 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Ortodoxă Veche 
,cultul Ortodox, localitatea Băieşti 
, jud.  Hunedoara 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 

 



Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

604 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Ortodoxă 
,cultul Ortodox, localitatea Băile 
, jud.  Buzău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  

 



Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

605 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Schimbarea la Faţă 
,cultul Ortodox, localitatea Băile Borşa 
, jud.  Maramureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 

 



Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

606 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Treime 
,cultul Ortodox, localitatea Băile Borşa 
, jud.  Maramureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 

 



care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

607 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Mănăstirea Sf. Nicolae 
,cultul Ortodox, localitatea Băile Borşa 
, jud.  Maramureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 

 



este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

608 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica de Lemn

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 

 



Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

,cultul Ortodox, localitatea Băile Felix 
, jud.  Bihor 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 



asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

609 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Schimbarea la Faţă 
,cultul Ortodox, localitatea Băile Felix 
, jud.  Bihor 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

 



- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

610 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Arhangheli 
,cultul Ortodox, localitatea Băile Felix 
, jud.  Bihor 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 

 



asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

611 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Capela Cimitirului 
,cultul Ortodox, localitatea Băile Felix 
, jud.  Bihor 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 

 



administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

612 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Ioan Botezătorul 
,cultul Ortodox, localitatea Băile Govora 
, jud.  Vâlcea 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 

 



precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

613 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Capela Adormirea Maicii Domnului 
,cultul Ortodox, localitatea Băile Govora 
, jud.  Vâlcea 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 

 



administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

614 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Schimbarea la Faţă 
,cultul Ortodox, localitatea Băile Herculane 
, jud.  Caraş-Severin 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate.. 

 



 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

615 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Mănăstirea Naşterea Maicii Domnului 
,cultul Ortodox, localitatea Băile Herculane 
, jud.  Caraş-Severin

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor.

 



Grupa/Titlul 59 
Art 12 

 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ Motivația 



lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

sursa de finanțare respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

616 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica lui Horea 
,cultul Ortodox, localitatea Băile Olăneşti 
, jud.  Vâlcea 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 

 



Guvernului). 
 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

617 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Ortodoxă Centru 
,cultul Ortodox, localitatea Băile Olăneşti 
, jud.  Vâlcea 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 

 



2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

618 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Schitul Pahomie 
,cultul Ortodox, localitatea Băile Olăneşti 
, jud.  Vâlcea 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 

 



prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

619 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adormirea Maicii Domnului 
,cultul Ortodox, localitatea Băile Tuşnad 
, jud.  Harghita 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 

 



credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

620 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adormirea Maicii Domnului 
,cultul Ortodox, localitatea Băileşti 
, jud.  Dolj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 

 



Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

621 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Apostoli 
,cultul Ortodox, localitatea Băileşti 
, jud.  Dolj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 

 



Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

622 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Nicolae 
,cultul Ortodox, localitatea Băileşti 
, jud.  Dolj 
 
Autori: 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte cu această destinație. 

 



 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 



Comisie)
623 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 

Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Capela de cimitir 
,cultul Ortodox, localitatea Băileşti 
, jud.  Dolj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

624 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Ortodoxă 
,cultul Ortodox, localitatea Băimac 
, jud.  Bacău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare

 



 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

625 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Mănăstirea Băimac 
,cultul Ortodox, localitatea Băimac 
, jud.  Bacău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”. 

 



 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

626 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Dumitru 
,cultul Ortodox, localitatea Baineţ 
, jud.  Suceava 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 

 



și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

627 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Gheorghe 
,cultul Ortodox, localitatea Baisa 
, jud.  Botoşani 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  

 



Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

628 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Arhangheli 
,cultul Ortodox, localitatea Băiuţ 
, jud.  Maramureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 

 



subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

629 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Ortodoxă Nouă 
,cultul Ortodox, localitatea Băişeşti 
, jud.  Suceava 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 

 



condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

630 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 



Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Voievozi 
,cultul Ortodox, localitatea Băişeşti 
, jud.  Suceava 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

631 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adormirea Maicii Domnului 
,cultul Ortodox, localitatea Băişoara 
, jud.  Cluj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

 



- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

632 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Fosta Biserică de Lemn 
,cultul Ortodox, localitatea Băişoara 
, jud.  Cluj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 

 



Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

633 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Mănăstirea Sf. Ilie 
,cultul Ortodox, localitatea Băişoara 
, jud.  Cluj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  

 



Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

634 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Ortodoxă 
,cultul Ortodox, localitatea Băiţa 
, jud.  Bihor 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 

 



Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

635 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Ortodoxă Veche 
,cultul Ortodox, localitatea Băiţa 
, jud.  Bihor 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 

 



care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

636 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Ortodoxă Nouă 
,cultul Ortodox, localitatea Băiţa 
, jud.  Cluj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 

 



este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

637 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Arhangheli

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 

 



Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

,cultul Ortodox, localitatea Băiţa 
, jud.  Cluj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 



asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

638 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Buna Vestire 
,cultul Ortodox, localitatea Băiţa 
, jud.  Hunedoara 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

 



- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

639 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Mănăstirea Acoperământul Maicii Domnului 
,cultul Ortodox, localitatea Băiţa 
, jud.  Hunedoara 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 

 



asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

640 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Dimitrie 
,cultul Ortodox, localitatea Băiţa 
, jud.  Maramureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 

 



administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

641 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Ortodoxă Nouă 
,cultul Ortodox, localitatea Băiţa 
, jud.  Mureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 

 



precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

642 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Arhangheli 
,cultul Ortodox, localitatea Băiţa 
, jud.  Mureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 

 



administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

643 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Arhangheli 
,cultul Ortodox, localitatea Băiţa de sub Codru 
, jud.  Maramureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate.. 

 



 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

644 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Ortodoxă 
,cultul Ortodox, localitatea Băjani 
, jud.  Buzău

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor.

 



Grupa/Titlul 59 
Art 12 

 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ Motivația 



lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

sursa de finanțare respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

645 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adormirea Maicii Domnului 
,cultul Ortodox, localitatea Băjeşti 
, jud.  Argeş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 

 



Guvernului). 
 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

646 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Nicolae 
,cultul Ortodox, localitatea Bajura 
, jud.  Botoşani 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 

 



2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

647 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Nicolae 
,cultul Ortodox, localitatea Bala 
, jud.  Mehedinţi 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 

 



prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

648 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Arhangheli 
,cultul Ortodox, localitatea Băla 
, jud.  Mureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 

 



credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

649 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Ortodoxă 
,cultul Ortodox, localitatea Bala de Sus 
, jud.  Mehedinţi 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 

 



Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

650 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Nicolae 
,cultul Ortodox, localitatea Bălăbăneşti 
, jud.  Galaţi 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 

 



Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

651 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Voievozi 
,cultul Ortodox, localitatea Bălăbăneşti 
, jud.  Galaţi 
 
Autori: 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte cu această destinație. 

 



 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 



Comisie)
652 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 

Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Trei Ierarhi 
,cultul Ortodox, localitatea Bălăceana 
, jud.  Suceava 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

653 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adormirea Maicii Domnului 
,cultul Ortodox, localitatea Bălăceanca 
, jud. Ilfov 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare

 



 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

654 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Dumitru 
,cultul Ortodox, localitatea Bălăceanu 
, jud.  Buzău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”. 

 



 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

655 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Gheorghe 
,cultul Ortodox, localitatea Bălăceşti 
, jud.  Gorj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 

 



și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

656 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adormirea Maicii Domnului 
,cultul Ortodox, localitatea Balaci 
, jud.  Teleorman 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  

 



Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

657 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Ortodoxă 
,cultul Ortodox, localitatea Balaciu 
, jud.  Ialomiţa 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 

 



subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

658 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Manastirea Balaciu 
,cultul Ortodox, localitatea Balaciu 
, jud.  Ialomiţa 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 

 



condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

659 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 



Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Împăraţi 
,cultul Ortodox, localitatea Bălăciţa 
, jud.  Mehedinţi 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

660 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Nicolae 
,cultul Ortodox, localitatea Bălaia 
, jud.  Bihor 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

 



- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

661 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Ortodoxă 
,cultul Ortodox, localitatea Bălan 
, jud.  Harghita 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 

 



Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

662 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica de Lemn Cricova 
,cultul Ortodox, localitatea Bălan 
, jud.  Sălaj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  

 



Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

663 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Ortodoxă Nouă 
,cultul Ortodox, localitatea Bălan 
, jud.  Sălaj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 

 



Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

664 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Arhangheli Josani 
,cultul Ortodox, localitatea Bălan 
, jud.  Sălaj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 

 



care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

665 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Mănăstirea Bălan 
,cultul Ortodox, localitatea Bălan 
, jud.  Sălaj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 

 



este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

666 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Izvorul Tămăduirii

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 

 



Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

,cultul Ortodox, localitatea Bălăneasa 
, jud.  Bacău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 



asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

667 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Ortodoxă Nouă 
,cultul Ortodox, localitatea Bălăneasa 
, jud.  Bacău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

 



- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

668 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Voievozi 
,cultul Ortodox, localitatea Bălăneşti 
, jud.  Bacău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 

 



asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

669 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adormirea Maicii Domnului Mărculeşti 
,cultul Ortodox, localitatea Bălăneşti 
, jud.  Buzău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 

 



administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

670 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Voievozi 
,cultul Ortodox, localitatea Bălăneşti 
, jud.  Buzău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 

 



precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

671 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Ortodoxă Nouă 
,cultul Ortodox, localitatea Bălăneşti 
, jud.  Gorj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 

 



administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

672 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Voievozi 
,cultul Ortodox, localitatea Bălăneşti 
, jud.  Gorj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate.. 

 



 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

673 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Ruinele Bisericii Sf. Grigore Teologul 
,cultul Ortodox, localitatea Bălăneşti 
, jud.  Gorj

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor.

 



Grupa/Titlul 59 
Art 12 

 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ Motivația 



lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

sursa de finanțare respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

674 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adormirea Maicii Domnului 
,cultul Ortodox, localitatea Bălăneşti 
, jud.  Neamţ 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 

 



Guvernului). 
 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

675 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Împăraţi 
,cultul Ortodox, localitatea Bălăneşti 
, jud.  Olt 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 

 



2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

676 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Cuvioasa Paraschiva 
,cultul Ortodox, localitatea Bălanu 
, jud.  Giurgiu 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 

 



prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

677 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Ortodoxă 
,cultul Ortodox, localitatea Bălata 
, jud.  Hunedoara 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 

 



credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

678 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Învierea Domnului 
,cultul Ortodox, localitatea Bălăuşeri 
, jud.  Mureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 

 



Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

679 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Nicolae 
,cultul Ortodox, localitatea Bălăşeşti 
, jud.  Galaţi 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 

 



Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

680 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Capela Ortodoxă 
,cultul Ortodox, localitatea Balc 
, jud.  Bihor 
 
Autori: 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte cu această destinație. 

 



 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 



Comisie)
681 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 

Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Nicolae 
,cultul Ortodox, localitatea Bâlca 
, jud.  Bacău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

682 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Ortodoxă 
,cultul Ortodox, localitatea Bălcaciu 
, jud.  Alba 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare

 



 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

683 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Naşterea Maicii Domnului Marginea 
,cultul Ortodox, localitatea Balcani 
, jud.  Bacău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”. 

 



 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

684 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Împăraţi 
,cultul Ortodox, localitatea Balcani 
, jud.  Bacău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 

 



și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

685 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Nicolae Marginea 
,cultul Ortodox, localitatea Balcani 
, jud.  Bacău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  

 



Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

686 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Acoperământul Maicii Domnului 
,cultul Ortodox, localitatea Bălcăuţi 
, jud.  Suceava 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 

 



subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

687 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica de Lemn 
,cultul Ortodox, localitatea Bălceşti 
, jud.  Cluj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 

 



condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

688 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 



Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Ortodoxă 
,cultul Ortodox, localitatea Bălceşti 
, jud.  Cluj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

689 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Intrarea Maicii Domnului in Biserica 
,cultul Ortodox, localitatea Bălceşti 
, jud.  Gorj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

 



- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

690 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Gheorghe 
,cultul Ortodox, localitatea Bălceşti 
, jud.  Gorj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 

 



Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

691 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Ilie 
,cultul Ortodox, localitatea Bălceşti 
, jud.  Gorj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  

 



Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

692 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Arhangheli 
,cultul Ortodox, localitatea Balciu 
, jud.  Iaşi 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 

 



Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

693 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Ortodoxă 
,cultul Ortodox, localitatea Balda 
, jud.  Mureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 

 



care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

694 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Izvorul Tămăduirii 
,cultul Ortodox, localitatea Bâldana 
, jud.  Dâmboviţa 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 

 



este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

695 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Mânăstirea Bâldana

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 

 



Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

,cultul Ortodox, localitatea Bâldana 
, jud.  Dâmboviţa 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 



asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

696 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Ortodoxă 
,cultul Ortodox, localitatea Baldovin 
, jud.  Hunedoara 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

 



- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

697 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Nicolae 
,cultul Ortodox, localitatea Baldovineşti 
, jud.  Olt 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 

 



asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

698 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Ortodoxă 
,cultul Ortodox, localitatea Baldovineşti 
, jud.  Teleorman 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 

 



administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

699 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Ruinele Mănăstirii Baldovineşii 
,cultul Ortodox, localitatea Baldovineşti 
, jud.  Teleorman 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 

 



precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

700 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Apostoli 
,cultul Ortodox, localitatea Băleasa 
, jud.  Olt 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 

 



administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

701 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Împăraţi 
,cultul Ortodox, localitatea Băleni 
, jud.  Galaţi 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate.. 

 



 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

702 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Ioan Botezătorul 
,cultul Ortodox, localitatea Băleni-Români 
, jud.  Dâmboviţa

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor.

 



Grupa/Titlul 59 
Art 12 

 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ Motivația 



lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

sursa de finanțare respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

703 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Ruinele Bisericii Bălenilor 
,cultul Ortodox, localitatea Băleni-Români 
, jud.  Dâmboviţa 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 

 



Guvernului). 
 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

704 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Ortodoxă 
,cultul Ortodox, localitatea Băleni-Sârbi 
, jud.  Dâmboviţa 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 

 



2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

705 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Ortodoxă 
,cultul Ortodox, localitatea Băleşti 
, jud.  Gorj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 

 



prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

706 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Ortodoxă 
,cultul Ortodox, localitatea Băleşti 
, jud.  Vrancea 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 

 



credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

707 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adormirea Maicii Domnului 
,cultul Ortodox, localitatea Băleşti 
, jud.  Vaslui 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 

 



Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

708 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Ortodoxă 
,cultul Ortodox, localitatea Bâlhacu 
, jud.  Buzău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 

 



Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

709 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adormirea Maicii Domnului 
,cultul Ortodox, localitatea Bălileşti 
, jud.  Argeş 
 
Autori: 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte cu această destinație. 

 



 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 



Comisie)
710 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 

Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Cuvioasa Paraschiva 
,cultul Ortodox, localitatea Bălileşti 
, jud.  Argeş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

711 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Mănăstirea Bălineşti 
,cultul Ortodox, localitatea Bălineşti 
, jud.  Suceava 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare

 



 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

712 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Gheorghe 
,cultul Ortodox, localitatea Balinteşti 
, jud.  Galaţi 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”. 

 



 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

713 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Învierea Domnului 
,cultul Ortodox, localitatea Balinţ 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 

 



și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

714 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Ortodoxă 
,cultul Ortodox, localitatea Balinţi 
, jud.  Botoşani 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  

 



Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

715 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Arahngheli 
,cultul Ortodox, localitatea Bălnaca 
, jud.  Bihor 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 

 



subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

716 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Ortodoxă 
,cultul Ortodox, localitatea Balomir 
, jud.  Hunedoara 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 

 



condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

717 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 



Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Nicolae 
,cultul Ortodox, localitatea Balota 
, jud.  Vâlcea 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

718 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Nicolae 
,cultul Ortodox, localitatea Balota de Jos 
, jud.  Dolj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

 



- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

719 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Voievozi 
,cultul Ortodox, localitatea Balota de Jos 
, jud.  Dolj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 

 



Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

720 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Voievozi 
,cultul Ortodox, localitatea Balota de Sus 
, jud.  Dolj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  

 



Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

721 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Ortodoxă 
,cultul Ortodox, localitatea Baloteasca 
, jud.  Argeş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 

 



Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

722 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Ortodoxă Preoteşti 
,cultul Ortodox, localitatea Baloteşti 
, jud. Ilfov 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 

 



care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

723 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Nicolae 
,cultul Ortodox, localitatea Baloteşti 
, jud. Ilfov 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 

 



este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

724 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Capela Ortodoxă

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 

 



Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

,cultul Ortodox, localitatea Baloteşti 
, jud. Ilfov 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 



asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

725 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Ortodoxă 
,cultul Ortodox, localitatea Baloteşti 
, jud.  Bacău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

 



- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

726 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Ortodoxă 
,cultul Ortodox, localitatea Baloteşti 
, jud.  Mehedinţi 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 

 



asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

727 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Ortodoxă 
,cultul Ortodox, localitatea Baloşani 
, jud.  Gorj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 

 



administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

728 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Ortodoxă 
,cultul Ortodox, localitatea Baloşeşti 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 

 



precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

729 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Ortodoxă 
,cultul Ortodox, localitatea Bâlta 
, jud.  Gorj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 

 



administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

730 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Împăraţi 
,cultul Ortodox, localitatea Balta 
, jud.  Mehedinţi 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate.. 

 



 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

731 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Voievozi 
,cultul Ortodox, localitatea Balta 
, jud.  Mehedinţi

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor.

 



Grupa/Titlul 59 
Art 12 

 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ Motivația 



lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

sursa de finanțare respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

732 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Ortodoxă Câineni 
,cultul Ortodox, localitatea Balta Albă 
, jud.  Buzău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 

 



Guvernului). 
 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

733 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Arhangheli 
,cultul Ortodox, localitatea Balta Albă 
, jud.  Buzău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 

 



2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

734 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Ioachim şi Ana 
,cultul Ortodox, localitatea Balta Arsă 
, jud.  Botoşani 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 

 



prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

735 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Ortodoxă 
,cultul Ortodox, localitatea Balta Doamnei 
, jud.  Prahova 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 

 



credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

736 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Trei Ierarhi 
,cultul Ortodox, localitatea Balta Doamnei 
, jud.  Prahova 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 

 



Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

737 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii biserica Sf. Ioan Botezătorul 
,cultul Ortodox, localitatea Balta Neagră 
, jud. Ilfov 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 

 



Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

738 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Ortodoxă 
,cultul Ortodox, localitatea Balta Raţei 
, jud.  Vrancea 
 
Autori: 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte cu această destinație. 

 



 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 



Comisie)
739 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 

Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Ortodoxă 
,cultul Ortodox, localitatea Balta Sărată 
, jud.  Teleorman 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

740 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Ortodoxă 
,cultul Ortodox, localitatea Balta Tocila 
, jud.  Buzău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare

 



 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

741 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Nicolae 
,cultul Ortodox, localitatea Balta Verde 
, jud.  Mehedinţi 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”. 

 



 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

742 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Mănăstirea Poiana Mărului 
,cultul Ortodox, localitatea Băltăgari 
, jud.  Buzău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 

 



și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

743 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Ortodoxă 
,cultul Ortodox, localitatea Bâltanele 
, jud.  Mehedinţi 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  

 



Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

744 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Voievozi 
,cultul Ortodox, localitatea Bălteni 
, jud.  Argeş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 

 



subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

745 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adormirea Maicii Domnului Cocioc 
,cultul Ortodox, localitatea Bălteni 
, jud. Ilfov 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 

 



condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

746 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 



Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Nicolae 
,cultul Ortodox, localitatea Bălteni 
, jud. Ilfov 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

747 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Ortodoxă 
,cultul Ortodox, localitatea Bălteni 
, jud.  Buzău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

 



- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

748 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Înălţarea Domnului 
,cultul Ortodox, localitatea Bălteni 
, jud.  Dâmboviţa 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 

 



Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

749 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adormirea Maicii Domnului 
,cultul Ortodox, localitatea Bâlteni 
, jud.  Gorj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  

 



Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

750 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Vasile 
,cultul Ortodox, localitatea Bâlteni 
, jud.  Gorj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 

 



Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

751 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Nicolae 
,cultul Ortodox, localitatea Bălteni 
, jud.  Iaşi 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 

 



care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

752 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Ortodoxă 
,cultul Ortodox, localitatea Bălteni 
, jud.  Vâlcea 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 

 



este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

753 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Ortodoxă Nouă

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 

 



Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

,cultul Ortodox, localitatea Bălteni 
, jud.  Vaslui 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 



asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

754 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adormirea Maicii Domnului 
,cultul Ortodox, localitatea Bălteni-Deal 
, jud.  Vaslui 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

 



- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

755 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Ortodoxă 
,cultul Ortodox, localitatea Bâltişoara 
, jud.  Gorj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 

 



asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

756 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Nicolae 
,cultul Ortodox, localitatea Băltiţa 
, jud.  Prahova 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 

 



administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

757 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Nicolae 
,cultul Ortodox, localitatea Băluşeni 
, jud.  Botoşani 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 

 



precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

758 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Treime 
,cultul Ortodox, localitatea Băluşeni 
, jud.  Botoşani 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 

 



administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

759 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Voievozi 
,cultul Ortodox, localitatea Băluşeni 
, jud.  Botoşani 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate.. 

 



 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

760 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Mănăstirea Nouă Zosin 
,cultul Ortodox, localitatea Băluşeni 
, jud.  Botoşani

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor.

 



Grupa/Titlul 59 
Art 12 

 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ Motivația 



lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

sursa de finanțare respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

761 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Mănăstirea Veche Zosin 
,cultul Ortodox, localitatea Băluşeni 
, jud.  Botoşani 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 

 



Guvernului). 
 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

762 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Ortodoxă 
,cultul Ortodox, localitatea Băluşeşti 
, jud.  Iaşi 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva

 



2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

763 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adormirea Maicii Domnului 
,cultul Ortodox, localitatea Băluşeşti 
, jud.  Neamţ 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 

 



prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

764 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica de Lemn 
,cultul Ortodox, localitatea Băluşeşti 
, jud.  Neamţ 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 

 



credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

765 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Ortodoxă 
,cultul Ortodox, localitatea Bâlvăneşti 
, jud.  Mehedinţi 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 

 



Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

766 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Ortodoxă 
,cultul Ortodox, localitatea Bâlvăneştii de Jos 
, jud.  Mehedinţi 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 

 



Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

767 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Voievozi 
,cultul Ortodox, localitatea Balş 
, jud.  Iaşi 
 
Autori: 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte cu această destinație. 

 



 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 



Comisie)
768 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 

Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Singuratică 
,cultul Ortodox, localitatea Balş 
, jud.  Iaşi 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

769 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Corbeni 
,cultul Ortodox, localitatea Balş 
, jud.  Olt 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare

 



 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

770 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Cuvioasa Paraschiva 
,cultul Ortodox, localitatea Balş 
, jud.  Olt 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”. 

 



 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

771 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Maica Domnului 
,cultul Ortodox, localitatea Balş 
, jud.  Olt 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 

 



și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

772 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Apostoli 
,cultul Ortodox, localitatea Balş 
, jud.  Olt 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  

 



Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

773 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Dumitru 
,cultul Ortodox, localitatea Balş 
, jud.  Olt 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 

 



subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

774 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Împăraţi 
,cultul Ortodox, localitatea Balş 
, jud.  Olt 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 

 



condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

775 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 



Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Voievozi 
,cultul Ortodox, localitatea Balş 
, jud.  Olt 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

776 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Teiş 
,cultul Ortodox, localitatea Balş 
, jud.  Olt 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

 



- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

777 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Mănăstirea Măineşti 
,cultul Ortodox, localitatea Balş 
, jud.  Olt 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 

 



Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

778 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Arhangheli 
,cultul Ortodox, localitatea Balşa 
, jud.  Hunedoara 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  

 



Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

779 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Nicolae 
,cultul Ortodox, localitatea Bălţata 
, jud.  Bacău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 

 



Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

780 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Naşterea Maicii Domnului 
,cultul Ortodox, localitatea Bălţăteşti 
, jud.  Neamţ 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 

 



care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

781 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Arhangheli 
,cultul Ortodox, localitatea Bălţăteşti 
, jud.  Neamţ 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 

 



este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

782 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Ortodoxă Nouă

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 

 



Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

,cultul Ortodox, localitatea Bălţăţeni 
, jud.  Vâlcea 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 



asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

783 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sfinţii Îngeri 
,cultul Ortodox, localitatea Bălţăţeni 
, jud.  Vâlcea 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

 



- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

784 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Împăraţi 
,cultul Ortodox, localitatea Bălţaţi 
, jud.  Iaşi 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 

 



asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

785 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Nicolae 
,cultul Ortodox, localitatea Bălţaţi 
, jud.  Vaslui 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 

 



administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

786 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Ortodoxă 
,cultul Ortodox, localitatea Bălţeşti 
, jud.  Prahova 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 

 



precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

787 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Naşterea Maicii Domnului 
,cultul Ortodox, localitatea Ban 
, jud.  Sălaj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 

 



administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

788 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Fosta Biserică de Lemn 
,cultul Ortodox, localitatea Ban 
, jud.  Sălaj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate.. 

 



 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

789 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Ortodoxă 
,cultul Ortodox, localitatea Banca 
, jud.  Vaslui

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor.

 



Grupa/Titlul 59 
Art 12 

 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ Motivația 



lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

sursa de finanțare respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

790 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica de Lemn 
,cultul Ortodox, localitatea Bănceşti 
, jud.  Suceava 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 

 



Guvernului). 
 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

791 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Ortodoxă 
,cultul Ortodox, localitatea Bănceşti 
, jud.  Vaslui 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 

 



2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

792 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Ortodoxă 
,cultul Ortodox, localitatea Band 
, jud.  Mureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 

 



prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

793 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Fosta Biserică de Lemn 
,cultul Ortodox, localitatea Band 
, jud.  Mureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 

 



credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

794 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Ortodoxa 
,cultul Ortodox, localitatea Băndoiu 
, jud.  Brăila 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 

 



Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

795 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Parascheva 
,cultul Ortodox, localitatea Băneasa 
, jud.  Constanţa 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 

 



Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

796 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Buna Vestire 
,cultul Ortodox, localitatea Băneasa 
, jud.  Galaţi 
 
Autori: 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte cu această destinație. 

 



 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 



Comisie)
797 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 

Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adormirea Maicii Domnului 
,cultul Ortodox, localitatea Băneasa 
, jud.  Giurgiu 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

798 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casa de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea 1 Decembrie 
, jud. Ilfov 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare

 



 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

799 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Abrud 
, jud.  Alba 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”. 

 



 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

800 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Adânca 
, jud.  Dâmboviţa 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 

 



și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

801 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Adâncata 
, jud.  Suceava 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  

 



Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

802 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Adjud 
, jud.  Vrancea 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 

 



subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

803 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Aiud 
, jud.  Alba 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 

 



condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

804 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 



Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Alba Iulia 
, jud.  Alba 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

805 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casa de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Albeşti 
, jud.  Teleorman 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

 



- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

806 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă I 
,cultul Adventist, localitatea Alexandria 
, jud.  Teleorman 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 

 



Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

807 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă II 
,cultul Adventist, localitatea Alexandria 
, jud.  Teleorman 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  

 



Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

808 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Alexandru Odobescu 
, jud.  Călăraşi 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 

 



Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

809 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casa de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Almăj 
, jud.  Dolj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 

 



care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

810 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casa de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Alunişu 
, jud.  Olt 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 

 



este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

811 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casa de rugăciune Adventistă

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 

 



Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

,cultul Adventist, localitatea Amaru 
, jud.  Buzău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 



asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

812 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Anina 
, jud.  Caraş-Severin 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

 



- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

813 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casa de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Antoneşti 
, jud.  Teleorman 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 

 



asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

814 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Apahida 
, jud.  Cluj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 

 



administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

815 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Apalina 
, jud.  Mureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 

 



precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

816 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casa de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Apateu 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 

 



administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

817 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă Agape 
,cultul Adventist, localitatea Arad 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate.. 

 



 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

818 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă Betel 
,cultul Adventist, localitatea Arad 
, jud.  Arad

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor.

 



Grupa/Titlul 59 
Art 12 

 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ Motivația 



lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

sursa de finanțare respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

819 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă Micalaca 
,cultul Adventist, localitatea Arad 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 

 



Guvernului). 
 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

820 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă Salem 
,cultul Adventist, localitatea Arad 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 

 



2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

821 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Arbore 
, jud.  Suceava 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 

 



prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

822 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casa de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Archiş 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 

 



credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

823 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Argel 
, jud.  Suceava 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 

 



Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

824 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casa de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Ariceştii Rahtivani 
, jud.  Prahova 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 

 



Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

825 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventista 
,cultul Adventist, localitatea Arpaşu de Sus 
, jud.  Sibiu 
 
Autori: 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte cu această destinație. 

 



 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 



Comisie)
826 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 

Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Asău 
, jud.  Bacău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

827 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casa de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Babadag 
, jud.  Tulcea 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare

 



 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

828 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă Conferinţa Moldova 
,cultul Adventist, localitatea Bacău 
, jud.  Bacău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”. 

 



 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

829 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă I 
,cultul Adventist, localitatea Bacău 
, jud.  Bacău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 

 



și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

830 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă Serbăneşti 
,cultul Adventist, localitatea Bacău 
, jud.  Bacău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  

 



Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

831 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă Speranţa 
,cultul Adventist, localitatea Bacău 
, jud.  Bacău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 

 



subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

832 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casa de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Băduleasa 
, jud.  Teleorman 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 

 



condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

833 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 



Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Băgara 
, jud.  Cluj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

834 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casa de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Baia de Aramă 
, jud.  Mehedinţi 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

 



- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

835 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Baia Mare 
, jud.  Maramureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 

 



Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

836 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casa de rugaciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Băicoi 
, jud.  Prahova 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  

 



Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

837 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Băile Govora 
, jud.  Vâlcea 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 

 



Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

838 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casa de rugaciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Băileşti 
, jud.  Dolj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 

 



care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

839 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Bajura 
, jud.  Botoşani 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 

 



este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

840 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 

 



Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

,cultul Adventist, localitatea Bâldana 
, jud.  Dâmboviţa 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 



asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

841 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casa de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Baldovineşti 
, jud.  Olt 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

 



- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

842 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casa de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Bâlta 
, jud.  Dolj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 

 



asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

843 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casa de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Balta Doamnei 
, jud.  Prahova 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 

 



administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

844 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casa de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Balta Sărată 
, jud.  Teleorman 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 

 



precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

845 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casa de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Bălteni 
, jud.  Buzău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 

 



administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

846 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casa de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Balş 
, jud.  Olt 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate.. 

 



 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

847 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Bălţaţi 
, jud.  Vaslui

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor.

 



Grupa/Titlul 59 
Art 12 

 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ Motivația 



lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

sursa de finanțare respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

848 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casa de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Băneasa 
, jud.  Giurgiu 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 

 



Guvernului). 
 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

849 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casa de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Băneasa 
, jud.  Teleorman 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 

 



2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

850 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Bărăganu 
, jud.  Constanţa 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 

 



prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

851 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casa de rugaciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Bărăganul 
, jud.  Brăila 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 

 



credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

852 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Baranca 
, jud.  Botoşani 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 

 



Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

853 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Baranca 
, jud.  Botoşani 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 

 



Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

854 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casa de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Bărăştii Haţegului 
, jud.  Hunedoara 
 
Autori: 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte cu această destinație. 

 



 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 



Comisie)
855 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 

Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casa de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Bărcăneşti 
, jud.  Ialomiţa 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

856 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Barcea 
, jud.  Galaţi 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare

 



 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

857 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Bârlad 
, jud.  Vaslui 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”. 

 



 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

858 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Bărtăluş-Mocani 
, jud.  Vaslui 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 

 



și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

859 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casa de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Bâscenii de Jos 
, jud.  Buzău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  

 



Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

860 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casa de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Bâscoveni 
, jud.  Teleorman 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 

 



subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

861 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casa de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Batăr 
, jud.  Bihor 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 

 



condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

862 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 



Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casa de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Bătrâni 
, jud.  Prahova 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

863 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casa de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Beciu 
, jud.  Teleorman 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

 



- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

864 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Beclean 
, jud.  Bistriţa-Năsăud 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 

 



Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

865 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casa de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Beiuş 
, jud.  Bihor 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  

 



Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

866 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casa de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Beliu 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 

 



Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

867 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casa de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Bengeşti 
, jud.  Gorj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 

 



care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

868 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Benia 
, jud.  Suceava 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 

 



este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

869 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casa de rugăciune pentru toate popoarele

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 

 



Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

,cultul Adventist, localitatea Benia 
, jud.  Suceava 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 



asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

870 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casa de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Berca 
, jud.  Buzău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

 



- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

871 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Berchieşu 
, jud.  Cluj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 

 



asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

872 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casa de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Berechiu 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 

 



administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

873 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Bereşti 
, jud.  Galaţi 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 

 



precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

874 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Bereşti-Tazlău 
, jud.  Bacău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 

 



administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

875 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Berghia 
, jud.  Mureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate.. 

 



 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

876 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă Shalom 
,cultul Adventist, localitatea Bethausen 
, jud.  Timiş

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor.

 



Grupa/Titlul 59 
Art 12 

 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ Motivația 



lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

sursa de finanțare respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

877 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Bezdead 
, jud.  Dâmboviţa 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 

 



Guvernului). 
 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

878 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Bicaz 
, jud.  Neamţ 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 

 



2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

879 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Bicazu Ardelean 
, jud.  Neamţ 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 

 



prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

880 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casa de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Biharia 
, jud.  Bihor 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 

 



credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

881 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Bistriţa 
, jud.  Bistriţa-Năsăud 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 

 



Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

882 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Blăgeşti 
, jud.  Vaslui 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 

 



Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

883 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casa de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Bobâlna 
, jud.  Hunedoara 
 
Autori: 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte cu această destinație. 

 



 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 



Comisie)
884 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 

Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Bobuleşti 
, jud.  Botoşani 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

885 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casa de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Bocşa 
, jud.  Caraş-Severin 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare

 



 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

886 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Bodeşti 
, jud.  Neamţ 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”. 

 



 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

887 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Bodeştii de Jos 
, jud.  Neamţ 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 

 



și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

888 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Bogdan Vodă 
, jud.  Maramureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  

 



Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

889 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Bogdăneşti 
, jud.  Bacău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 

 



subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

890 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Boian 
, jud.  Cluj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 

 



condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

891 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 



Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casa de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Boldu 
, jud.  Buzău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

892 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casa de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Bolintin-Deal 
, jud.  Giurgiu 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

 



- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

893 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Borcea 
, jud.  Călăraşi 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 

 



Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

894 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Bordei Verde 
, jud.  Brăila 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  

 



Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

895 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Bordeşti 
, jud.  Vrancea 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 

 



Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

896 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Bordeştii de Jos 
, jud.  Vrancea 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 

 



care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

897 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Borosoaia 
, jud.  Iaşi 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 

 



este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

898 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 

 



Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

,cultul Adventist, localitatea Borşa 
, jud.  Maramureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 



asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

899 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Botfei 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

 



- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

900 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Botoşani 
, jud.  Botoşani 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 

 



asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

901 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă II 
,cultul Adventist, localitatea Botoşani 
, jud.  Botoşani 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 

 



administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

902 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Botuş 
, jud.  Suceava 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 

 



precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

903 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Boureni 
, jud.  Dolj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 

 



administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

904 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Brad 
, jud.  Hunedoara 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate.. 

 



 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

905 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casa de rugăciune Adventistă II 
,cultul Adventist, localitatea Brad 
, jud.  Hunedoara

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor.

 



Grupa/Titlul 59 
Art 12 

 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ Motivația 



lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

sursa de finanțare respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

906 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Brădeşti 
, jud.  Dolj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 

 



Guvernului). 
 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

907 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Brădişoru de Jos 
, jud.  Caraş-Severin 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 

 



2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

908 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Bragadiru 
, jud.  Teleorman 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 

 



prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

909 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă Cantemir 
,cultul Adventist, localitatea Brăila 
, jud.  Brăila 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a

 



credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

910 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă Independenţei 
,cultul Adventist, localitatea Brăila 
, jud.  Brăila 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 

 



Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

911 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă Rahova 
,cultul Adventist, localitatea Brăila 
, jud.  Brăila 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 

 



Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

912 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Brânceni 
, jud.  Teleorman 
 
Autori: 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte cu această destinație. 

 



 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 



Comisie)
913 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 

Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Braniştea 
, jud.  Bistriţa-Năsăud 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

914 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casa de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Braniştea 
, jud.  Giurgiu 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare

 



 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

915 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Braşca 
, jud.  Suceava 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”. 

 



 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

916 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă Dr. Cantacuzino 
,cultul Adventist, localitatea Braşov 
, jud.  Braşov 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 

 



și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

917 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă Maranatha 
,cultul Adventist, localitatea Braşov 
, jud.  Braşov 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  

 



Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

918 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă Sion 
,cultul Adventist, localitatea Braşov 
, jud.  Braşov 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 

 



subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

919 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Brezoi 
, jud.  Vâlcea 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 

 



condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

920 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 



Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Broşteanca 
, jud.  Teleorman 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

921 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Broşteni 
, jud.  Mehedinţi 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

 



- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

922 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Broşteni 
, jud.  Suceava 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 

 



Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

923 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Bucecea 
, jud.  Botoşani 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  

 



Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

924 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Buciumeni 
, jud.  Dâmboviţa 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 

 



Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

925 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Buciumi 
, jud.  Sălaj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 

 



care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

926 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă Bellu 
,cultul Adventist, localitatea Bucureşti 
, jud. Ilfov 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 

 



este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

927 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii BIserica Adventistă Brâncoveanu

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 

 



Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

,cultul Adventist, localitatea Bucureşti 
, jud. Ilfov 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 



asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

928 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă Crinul 
,cultul Adventist, localitatea Bucureşti 
, jud. Ilfov 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

 



- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

929 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă Cuza Vodă 
,cultul Adventist, localitatea Bucureşti 
, jud. Ilfov 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 

 



asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

930 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă Foişor 
,cultul Adventist, localitatea Bucureşti 
, jud. Ilfov 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 

 



administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

931 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă Învingători 
,cultul Adventist, localitatea Bucureşti 
, jud. Ilfov 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 

 



precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

932 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă Labirint 
,cultul Adventist, localitatea Bucureşti 
, jud. Ilfov 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 

 



administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

933 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă Maranata 
,cultul Adventist, localitatea Bucureşti 
, jud. Ilfov 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate.. 

 



 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

934 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă Militari 
,cultul Adventist, localitatea Bucureşti 
, jud. Ilfov

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor.

 



Grupa/Titlul 59 
Art 12 

 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ Motivația 



lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

sursa de finanțare respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

935 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă Negustori 
,cultul Adventist, localitatea Bucureşti 
, jud. Ilfov 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 

 



Guvernului). 
 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

936 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă Noul Grant 
,cultul Adventist, localitatea Bucureşti 
, jud. Ilfov 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 

 



2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

937 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casa de rugăciune Adventistă Popa Tatu 
,cultul Adventist, localitatea Bucureşti 
, jud. Ilfov 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 

 



prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

938 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Bucşani 
, jud.  Dâmboviţa 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 

 



credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

939 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Bucşeşti 
, jud.  Bacău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 

 



Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

940 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Budăi 
, jud.  Iaşi 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 

 



Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

941 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Budeşti 
, jud.  Vâlcea 
 
Autori: 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte cu această destinație. 

 



 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 



Comisie)
942 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 

Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casa de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Buftea 
, jud. Ilfov 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

943 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Buhuşi 
, jud.  Bacău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare

 



 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

944 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Bujoru 
, jud.  Teleorman 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”. 

 



 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

945 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Bumbeşti-Jiu 
, jud.  Gorj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 

 



și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

946 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Butoi 
, jud.  Olt 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  

 



Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

947 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Buza 
, jud.  Cluj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 

 



subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

948 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă Betel 
,cultul Adventist, localitatea Buzău 
, jud.  Buzău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 

 



condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

949 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 



Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă Filadelfia 
,cultul Adventist, localitatea Buzău 
, jud.  Buzău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

950 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă Mioriţei 
,cultul Adventist, localitatea Buzău 
, jud.  Buzău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

 



- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

951 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Buzescu 
, jud.  Teleorman 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 

 



Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

952 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casa de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Buştenari 
, jud.  Prahova 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  

 



Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

953 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casa de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Buşteni 
, jud.  Prahova 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 

 



Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

954 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Căianu Mic 
, jud.  Cluj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 

 



care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

955 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Caila 
, jud.  Bistriţa-Năsăud 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 

 



este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

956 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 

 



Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

,cultul Adventist, localitatea Calafat 
, jud.  Dolj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 



asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

957 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Calafindeşti 
, jud.  Suceava 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

 



- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

958 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Călăraşi 
, jud.  Călăraşi 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 

 



asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

959 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casa de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Călăraşi 
, jud.  Călăraşi 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 

 



administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

960 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casa de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Căldăruşeanca 
, jud.  Buzău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 

 



precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

961 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Călienii Vechi 
, jud.  Vrancea 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 

 



administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

962 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Călimăneşti 
, jud.  Vâlcea 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate.. 

 



 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

963 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Călineşti 
, jud.  Prahova

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor.

 



Grupa/Titlul 59 
Art 12 

 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ Motivația 



lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

sursa de finanțare respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

964 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Călineşti 
, jud.  Teleorman 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 

 



Guvernului). 
 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

965 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Călineşti-Vasilache 
, jud.  Suceava 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 

 



2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

966 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Călmăţuiu 
, jud.  Teleorman 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 

 



prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

967 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Câlnic 
, jud.  Alba 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 

 



credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

968 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Calomfireşti 
, jud.  Teleorman 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 

 



Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

969 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Călugăreni 
, jud.  Botoşani 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 

 



Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

970 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Cămăraşu 
, jud.  Cluj 
 
Autori: 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte cu această destinație. 

 



 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 



Comisie)
971 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 

Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Cămărzana 
, jud.  Satu Mare 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

972 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Câmpeni 
, jud.  Alba 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare

 



 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

973 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Câmpeniţa 
, jud.  Mureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”. 

 



 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

974 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Câmpia Turzii 
, jud.  Cluj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 

 



și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

975 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Câmpina 
, jud.  Prahova 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  

 



Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

976 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă Mărăşeşti 
,cultul Adventist, localitatea Câmpina 
, jud.  Prahova 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 

 



subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

977 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă Sălaj 
,cultul Adventist, localitatea Câmpina 
, jud.  Prahova 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 

 



condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

978 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 



Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Câmpulung 
, jud.  Argeş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

979 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Câmpulung Moldovenesc 
, jud.  Suceava 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

 



- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

980 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Câmpuri-Surduc 
, jud.  Hunedoara 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 

 



Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

981 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Cândeşti 
, jud.  Buzău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  

 



Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

982 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Capu Codrului 
, jud.  Suceava 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 

 



Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

983 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Căpuşu de Câmpie 
, jud.  Mureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 

 



care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

984 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Caracal 
, jud.  Olt 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 

 



este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

985 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 

 



Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

,cultul Adventist, localitatea Caransebeş 
, jud.  Caraş-Severin 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 



asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

986 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casa de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Cărbuneşti 
, jud.  Prahova 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

 



- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

987 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Carei 
, jud.  Satu Mare 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 

 



asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

988 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Cârlomanu 
, jud.  Teleorman 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 

 



administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

989 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Cărpiniş 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 

 



precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

990 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Căscioarele 
, jud.  Giurgiu 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 

 



administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

991 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Cătiaşu 
, jud.  Buzău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate.. 

 



 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

992 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casa de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Cătina 
, jud.  Buzău

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor.

 



Grupa/Titlul 59 
Art 12 

 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ Motivația 



lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

sursa de finanțare respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

993 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casa de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Cazasu 
, jud.  Brăila 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 

 



Guvernului). 
 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

994 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casa de rugăciune Adventistă Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Ceptura de Jos 
, jud.  Prahova 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 

 



2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

995 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casa de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Ceraşu 
, jud.  Prahova 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 

 



prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

996 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Cermei 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 

 



credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

997 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casa de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Cernavodă 
, jud.  Constanţa 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 

 



Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

998 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Cervenia 
, jud.  Teleorman 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 

 



Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

999 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Cetate 
, jud.  Dolj 
 
Autori: 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte cu această destinație. 

 



 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 



Comisie)
1000 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 

Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Cetatea 
, jud.  Teleorman 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1001 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Cetăţeni 
, jud.  Argeş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare

 



 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1002 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Cherleştii din Deal 
, jud.  Olt 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”. 

 



 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1003 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Cherleştii Moşteni 
, jud.  Olt 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 

 



și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1004 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Chesău 
, jud.  Cluj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  

 



Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1005 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Chinari 
, jud.  Mureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 

 



subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1006 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Chiojdu 
, jud.  Buzău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 

 



condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1007 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 



Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Chiril 
, jud.  Suceava 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1008 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casa de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Chirnogeni 
, jud.  Constanţa 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

 



- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1009 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Chitid 
, jud.  Hunedoara 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 

 



Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1010 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Chişineu-Criş 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  

 



Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1011 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Cincu 
, jud.  Braşov 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 

 



Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1012 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Cincşor 
, jud.  Braşov 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 

 



care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1013 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Ciobotani 
, jud.  Mureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 

 



este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1014 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 

 



Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

,cultul Adventist, localitatea Cioca-Boca 
, jud.  Iaşi 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 



asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1015 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casa de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Ciocănari 
, jud.  Dâmboviţa 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

 



- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1016 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casa de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Ciofrângeni 
, jud.  Argeş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 

 



asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1017 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Ciolăneştii din Deal 
, jud.  Teleorman 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 

 



administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1018 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Ciopeia 
, jud.  Hunedoara 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 

 



precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1019 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Ciorăşti 
, jud.  Vrancea 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 

 



administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1020 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Cioroiaşi 
, jud.  Dolj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate.. 

 



 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1021 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Cioroiu Nou 
, jud.  Dolj

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor.

 



Grupa/Titlul 59 
Art 12 

 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ Motivația 



lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

sursa de finanțare respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1022 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Ciprian Porumbescu 
, jud.  Suceava 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 

 



Guvernului). 
 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1023 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Cireşoaia 
, jud.  Bistriţa-Năsăud 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 

 



2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1024 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Ciupercenii Noi 
, jud.  Dolj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 

 



prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1025 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Ciupercenii Vechi 
, jud.  Dolj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 

 



credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1026 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Ciutura 
, jud.  Dolj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 

 



Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1027 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Ciuşlea 
, jud.  Vrancea 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 

 



Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1028 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă Alpha 
,cultul Adventist, localitatea Cluj-Napoca 
, jud.  Cluj 
 
Autori: 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte cu această destinație. 

 



 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 



Comisie)
1029 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 

Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă Dynamis 
,cultul Adventist, localitatea Cluj-Napoca 
, jud.  Cluj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1030 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă Maranatha 
,cultul Adventist, localitatea Cluj-Napoca 
, jud.  Cluj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare

 



 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1031 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă Salem 
,cultul Adventist, localitatea Cluj-Napoca 
, jud.  Cluj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”. 

 



 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1032 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă Speranţa 
,cultul Adventist, localitatea Cluj-Napoca 
, jud.  Cluj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 

 



și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1033 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Cocorăştii Colţ 
, jud.  Prahova 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  

 



Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1034 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Cogealac 
, jud.  Constanţa 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 

 



subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1035 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventista 
,cultul Adventist, localitatea Cojasca 
, jud.  Dâmboviţa 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 

 



condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1036 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 



Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Cojocna 
, jud.  Cluj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1037 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Colacu 
, jud.  Suceava 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

 



- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1038 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Coldău 
, jud.  Bistriţa-Năsăud 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 

 



Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1039 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Colţeşti 
, jud.  Vâlcea 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  

 



Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1040 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casa de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Comana 
, jud.  Giurgiu 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 

 



Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1041 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Comăneşti 
, jud.  Bacău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 

 



care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1042 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă Şupan 
,cultul Adventist, localitatea Comăneşti 
, jud.  Bacău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 

 



este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1043 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 

 



Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

,cultul Adventist, localitatea Comişani 
, jud.  Dâmboviţa 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 



asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1044 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Conceşti 
, jud.  Botoşani 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

 



- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1045 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Constantin Brâncoveanu 
, jud.  Călăraşi 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 

 



asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1046 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă Dumbrava Roşie 
,cultul Adventist, localitatea Constanţa 
, jud.  Constanţa 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 

 



administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1047 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă Speranţa 
,cultul Adventist, localitatea Constanţa 
, jud.  Constanţa 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 

 



precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1048 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă Viile Noi 
,cultul Adventist, localitatea Constanţa 
, jud.  Constanţa 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 

 



administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1049 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Conţeşti 
, jud.  Teleorman 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate.. 

 



 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1050 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Copăcele 
, jud.  Caraş-Severin

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor.

 



Grupa/Titlul 59 
Art 12 

 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ Motivația 



lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

sursa de finanțare respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1051 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Corabia 
, jud.  Olt 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 

 



Guvernului). 
 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1052 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casa de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Corbi 
, jud.  Argeş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 

 



2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1053 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Corbii Mari 
, jud.  Dâmboviţa 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 

 



prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1054 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Corbu 
, jud.  Constanţa 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 

 



credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1055 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Corcova 
, jud.  Mehedinţi 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 

 



Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1056 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Cordun 
, jud.  Mehedinţi 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 

 



Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1057 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Cornăţelu 
, jud.  Olt 
 
Autori: 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte cu această destinație. 

 



 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 



Comisie)
1058 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 

Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Corni-Albeşti 
, jud.  Vaslui 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1059 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Costâna 
, jud.  Suceava 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare

 



 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1060 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Costeşti 
, jud.  Botoşani 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”. 

 



 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1061 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Costi 
, jud.  Galaţi 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 

 



și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1062 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Cotoroaia 
, jud.  Mehedinţi 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  

 



Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1063 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Covăsinţ 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 

 



subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1064 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Crăciuneşti 
, jud.  Mureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 

 



condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1065 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 



Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă I Catargiu 
,cultul Adventist, localitatea Craiova 
, jud.  Dolj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1066 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă II 
,cultul Adventist, localitatea Craiova 
, jud.  Dolj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

 



- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1067 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă III Româneşti 
,cultul Adventist, localitatea Craiova 
, jud.  Dolj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 

 



Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1068 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Crângeni 
, jud.  Teleorman 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  

 



Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1069 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Crângu 
, jud.  Teleorman 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 

 



Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1070 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Cristeşti 
, jud.  Mureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 

 



care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1071 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Cristineşti 
, jud.  Botoşani 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 

 



este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1072 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 

 



Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

,cultul Adventist, localitatea Cristorel 
, jud.  Cluj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 



asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1073 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casa de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Crivăţu 
, jud.  Dâmboviţa 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

 



- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1074 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Crişeni 
, jud.  Cluj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 

 



asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1075 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Criştelec 
, jud.  Sălaj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 

 



administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1076 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Cudalbi 
, jud.  Galaţi 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 

 



precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1077 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Cuejdiu 
, jud.  Neamţ 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 

 



administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1078 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Cugir 
, jud.  Alba 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate.. 

 



 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1079 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Curtea de Argeş 
, jud.  Argeş

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor.

 



Grupa/Titlul 59 
Art 12 

 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ Motivația 



lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

sursa de finanțare respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1080 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Curteni 
, jud.  Mureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 

 



Guvernului). 
 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1081 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Curtici 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 

 



2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1082 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Curtişoara 
, jud.  Olt 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 

 



prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1083 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Cuvin 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 

 



credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1084 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casa de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Cuza Vodă 
, jud.  Brăila 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 

 



Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1085 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Cuza Vodă 
, jud.  Botoşani 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 

 



Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1086 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Cuza Vodă 
, jud.  Galaţi 
 
Autori: 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte cu această destinație. 

 



 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 



Comisie)
1087 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 

Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Dăbuleni 
, jud.  Dolj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1088 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Dâlga 
, jud.  Călăraşi 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare

 



 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1089 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Dămideni 
, jud.  Botoşani 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”. 

 



 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1090 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casa de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Dănuleşti 
, jud.  Buzău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 

 



și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1091 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă Corneşti 
,cultul Adventist, localitatea Darabani 
, jud.  Botoşani 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  

 



Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1092 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă I 
,cultul Adventist, localitatea Darabani 
, jud.  Botoşani 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 

 



subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1093 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă II 
,cultul Adventist, localitatea Darabani 
, jud.  Botoşani 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 

 



condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1094 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 



Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă III 
,cultul Adventist, localitatea Darabani 
, jud.  Botoşani 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1095 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Dărmăneşti 
, jud.  Dâmboviţa 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

 



- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1096 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casa de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Darova 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 

 



Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1097 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Decebal 
, jud.  Satu Mare 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  

 



Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1098 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Deda 
, jud.  Mureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 

 



Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1099 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Deduleşti 
, jud.  Buzău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 

 



care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1100 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Dej 
, jud.  Cluj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 

 



este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1101 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 

 



Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

,cultul Adventist, localitatea Deleni 
, jud.  Iaşi 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 



asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1102 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Desa 
, jud.  Dolj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

 



- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1103 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Deta 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 

 



asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1104 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Deva 
, jud.  Hunedoara 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 

 



administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1105 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Diosig 
, jud.  Bihor 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 

 



precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1106 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Dipşa 
, jud.  Bistriţa-Năsăud 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 

 



administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1107 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Dobreţu 
, jud.  Olt 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate.. 

 



 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1108 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Dobriceni 
, jud.  Olt

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor.

 



Grupa/Titlul 59 
Art 12 

 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ Motivația 



lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

sursa de finanțare respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1109 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă I 
,cultul Adventist, localitatea Dobroteşti 
, jud.  Teleorman 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 

 



Guvernului). 
 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1110 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă II 
,cultul Adventist, localitatea Dobroteşti 
, jud.  Teleorman 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 

 



2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1111 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Dolhasca 
, jud.  Suceava 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 

 



prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1112 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Dolheşti 
, jud.  Iaşi 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 

 



credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1113 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Dolheştii Mari 
, jud.  Suceava 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 

 



Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1114 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Doljeşti 
, jud.  Neamţ 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 

 



Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1115 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casa de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Dor Mărunt 
, jud.  Călăraşi 
 
Autori: 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte cu această destinație. 

 



 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 



Comisie)
1116 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 

Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Dorneşti 
, jud.  Suceava 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1117 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă I 
,cultul Adventist, localitatea Dorobanţi 
, jud.  Botoşani 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare

 



 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1118 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă II 
,cultul Adventist, localitatea Dorobanţi 
, jud.  Botoşani 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”. 

 



 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1119 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Dorohoi 
, jud.  Botoşani 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 

 



și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1120 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Dracea 
, jud.  Teleorman 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  

 



Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1121 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Drăcşenei 
, jud.  Teleorman 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 

 



subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1122 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Dragalina 
, jud.  Botoşani 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 

 



condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1123 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 



Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Dragalina 
, jud.  Botoşani 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1124 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Dragalina 
, jud.  Călăraşi 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

 



- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1125 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Drăgăneşti de Vede 
, jud.  Teleorman 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 

 



Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1126 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Drăgăneşti-Olt 
, jud.  Olt 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  

 



Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1127 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Drăgăşani 
, jud.  Vâlcea 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 

 



Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1128 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Drăghia 
, jud.  Maramureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 

 



care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1129 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Dragodana 
, jud.  Dâmboviţa 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 

 



este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1130 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 

 



Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

,cultul Adventist, localitatea Drajna de Sus 
, jud.  Prahova 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 



asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1131 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Dridif 
, jud.  Braşov 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

 



- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1132 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Drobeta-Turnu Severin 
, jud.  Mehedinţi 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 

 



asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1133 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Duda 
, jud.  Vaslui 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 

 



administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1134 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Dulceanca 
, jud.  Teleorman 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 

 



precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1135 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Dumbrava 
, jud.  Bacău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 

 



administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1136 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Dumbrava 
, jud.  Satu Mare 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate.. 

 



 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1137 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Dumbrava Roşie 
, jud.  Neamţ

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor.

 



Grupa/Titlul 59 
Art 12 

 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ Motivația 



lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

sursa de finanțare respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1138 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Dumbrăveni 
, jud.  Suceava 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 

 



Guvernului). 
 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1139 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Dumbrăveni 
, jud.  Vrancea 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 

 



2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1140 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Dumbrăviţa 
, jud.  Botoşani 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 

 



prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1141 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Dumbrăviţa 
, jud.  Suceava 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 

 



credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1142 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Dumitreşti 
, jud.  Vrancea 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 

 



Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1143 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Eforie Nord 
, jud.  Constanţa 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 

 



Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1144 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Enăcheşti 
, jud.  Bacău 
 
Autori: 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte cu această destinație. 

 



 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 



Comisie)
1145 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 

Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă I 
,cultul Adventist, localitatea Făgăraş 
, jud.  Braşov 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1146 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casa de rugăciune Adventistă II 
,cultul Adventist, localitatea Făgăraş 
, jud.  Braşov 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare

 



 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1147 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă Betania 
,cultul Adventist, localitatea Făget 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”. 

 



 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1148 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă Speranţa 
,cultul Adventist, localitatea Făget 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 

 



și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1149 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Fântânele 
, jud.  Bistriţa-Năsăud 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  

 



Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1150 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Fântâniţa 
, jud.  Bistriţa-Năsăud 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 

 



subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1151 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Fărăgău 
, jud.  Mureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 

 



condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1152 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 



Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casa de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Făurei 
, jud.  Brăila 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1153 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Feteşti 
, jud.  Ialomiţa 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

 



- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1154 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Fieni 
, jud.  Dâmboviţa 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 

 



Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1155 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă Şerbăneşti 
,cultul Adventist, localitatea Filipeşti 
, jud.  Bacău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  

 



Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1156 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Filipeştii de Pădure 
, jud.  Prahova 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 

 



Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1157 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Fitioneşti 
, jud.  Vrancea 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 

 



care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1158 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casa de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Floreşti 
, jud.  Giurgiu 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 

 



este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1159 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 

 



Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

,cultul Adventist, localitatea Floreşti 
, jud.  Prahova 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 



asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1160 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Florica 
, jud.  Teleorman 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

 



- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1161 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Focşani 
, jud.  Vrancea 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 

 



asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1162 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Folt 
, jud.  Hunedoara 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 

 



administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1163 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Frata 
, jud.  Cluj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 

 



precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1164 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casa de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Frăteşti 
, jud.  Giurgiu 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 

 



administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1165 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Frumoasa 
, jud.  Teleorman 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate.. 

 



 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1166 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Frumuşeni 
, jud.  Arad

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor.

 



Grupa/Titlul 59 
Art 12 

 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ Motivația 



lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

sursa de finanțare respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1167 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Frumuşica 
, jud.  Botoşani 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 

 



Guvernului). 
 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1168 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Fughiu 
, jud.  Bihor 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 

 



2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1169 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Furculeşti 
, jud.  Teleorman 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 

 



prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1170 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Găeşti 
, jud.  Dâmboviţa 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 

 



credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1171 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Găgeni 
, jud.  Prahova 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 

 



Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1172 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă Betania 
,cultul Adventist, localitatea Galaţi 
, jud.  Galaţi 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 

 



Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1173 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă Betel 
,cultul Adventist, localitatea Galaţi 
, jud.  Galaţi 
 
Autori: 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte cu această destinație. 

 



 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 



Comisie)
1174 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 

Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Galda de Jos 
, jud.  Alba 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1175 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Galicea Mare 
, jud.  Dolj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare

 



 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1176 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Gătaia 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.

 



 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1177 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casa de rugăciune Adventista 
,cultul Adventist, localitatea Găujani 
, jud.  Giurgiu 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 

 



și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1178 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Geaca 
, jud.  Cluj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  

 



Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1179 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Gheorghe Doja 
, jud.  Ialomiţa 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 

 



subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1180 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Ghergheşti 
, jud.  Vaslui 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 

 



condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1181 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 



Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Gherghiţa 
, jud.  Prahova 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1182 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Gherla 
, jud.  Cluj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

 



- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1183 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Ghidigeni 
, jud.  Galaţi 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 

 



Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1184 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Ghinda 
, jud.  Bistriţa-Năsăud 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  

 



Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1185 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Ghioroc 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 

 



Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1186 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Girov 
, jud.  Neamţ 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 

 



care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1187 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Giubega 
, jud.  Dolj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 

 



este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1188 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă A

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 

 



Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

,cultul Adventist, localitatea Giurgiu 
, jud.  Giurgiu 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 



asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1189 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă B 
,cultul Adventist, localitatea Giurgiu 
, jud.  Giurgiu 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

 



- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1190 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Glina 
, jud. Ilfov 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 

 



asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1191 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casa de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Glod 
, jud.  Dâmboviţa 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 

 



administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1192 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Glodeanu Sărat 
, jud.  Buzău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 

 



precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1193 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Glodeni 
, jud.  Dâmboviţa 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 

 



administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1194 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Glodenii Gândului 
, jud.  Iaşi 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate.. 

 



 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1195 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Gogeasca 
, jud.  Prahova

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor.

 



Grupa/Titlul 59 
Art 12 

 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ Motivația 



lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

sursa de finanțare respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1196 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Gohor 
, jud.  Galaţi 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 

 



Guvernului). 
 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1197 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Goieşti 
, jud.  Dolj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 

 



2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1198 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Goioasa 
, jud.  Bacău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 

 



prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1199 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Golumbu 
, jud.  Dolj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 

 



credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1200 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Gorban 
, jud.  Iaşi 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 

 



Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1201 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Gorun 
, jud.  Neamţ 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 

 



Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1202 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Goruna 
, jud.  Prahova 
 
Autori: 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte cu această destinație. 

 



 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 



Comisie)
1203 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 

Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Goruni 
, jud.  Iaşi 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1204 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Gostila 
, jud.  Sălaj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare

 



 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1205 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Gostinu 
, jud.  Giurgiu 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”. 

 



 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1206 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casa de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Grădina 
, jud.  Constanţa 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 

 



și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1207 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Grebenişu de Câmpie 
, jud.  Mureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  

 



Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1208 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Grigoreni 
, jud.  Bacău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 

 



subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1209 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Griviţa 
, jud.  Galaţi 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 

 



condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1210 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 



Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Gugeşti 
, jud.  Vrancea 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1211 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Gura Humorului 
, jud.  Suceava 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

 



- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1212 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Gura Solcii 
, jud.  Suceava 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 

 



Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1213 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Gura Văii 
, jud.  Bacău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  

 



Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1214 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Gura Văii 
, jud.  Neamţ 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 

 



Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1215 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Gura Şuţii 
, jud.  Dâmboviţa 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 

 



care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1216 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Hăbeni 
, jud.  Dâmboviţa 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 

 



este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1217 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 

 



Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

,cultul Adventist, localitatea Hălăliş 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 



asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1218 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Halmeu 
, jud.  Satu Mare 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

 



- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1219 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Hangu 
, jud.  Neamţ 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 

 



asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1220 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Hârja 
, jud.  Bacău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 

 



administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1221 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Hârşova 
, jud.  Constanţa 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 

 



precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1222 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Hăşmaş 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 

 



administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1223 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Haţeg 
, jud.  Hunedoara 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate.. 

 



 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1224 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Haţeg 
, jud.  Hunedoara

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor.

 



Grupa/Titlul 59 
Art 12 

 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ Motivația 



lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

sursa de finanțare respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1225 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Heliade Rădulescu 
, jud.  Buzău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 

 



Guvernului). 
 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1226 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Homorâciu 
, jud.  Prahova 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 

 



2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1227 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Horia 
, jud.  Neamţ 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 

 



prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1228 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Horleşti 
, jud.  Iaşi 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 

 



credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1229 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Horleşti 
, jud.  Iaşi 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 

 



Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1230 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Huedin 
, jud.  Cluj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 

 



Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1231 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Hunedoara 
, jud.  Hunedoara 
 
Autori: 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte cu această destinație. 

 



 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 



Comisie)
1232 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 

Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă Jan Hus 
,cultul Adventist, localitatea Huşi 
, jud.  Vaslui 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1233 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Iacobeni 
, jud.  Cluj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare

 



 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1234 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Iacobeni 
, jud.  Suceava 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”. 

 



 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1235 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Ianca 
, jud.  Olt 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 

 



și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1236 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Iaslovăţ 
, jud.  Suceava 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  

 



Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1237 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă Betania 
,cultul Adventist, localitatea Iaşi 
, jud.  Iaşi 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 

 



subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1238 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă Maranatha 
,cultul Adventist, localitatea Iaşi 
, jud.  Iaşi 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 

 



condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1239 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 



Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă Sărărie 
,cultul Adventist, localitatea Iaşi 
, jud.  Iaşi 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1240 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Ibăneşti 
, jud.  Botoşani 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

 



- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1241 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Ibăneşti 
, jud.  Mureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 

 



Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1242 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Ibrianu 
, jud.  Dâmboviţa 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  

 



Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1243 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Iclandu Mare 
, jud.  Mureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 

 



Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1244 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Ideciu de Jos 
, jud.  Mureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 

 



care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1245 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casa de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Iecea Mare 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 

 



este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1246 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 

 



Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

,cultul Adventist, localitatea Iedera de Jos 
, jud.  Dâmboviţa 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 



asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1247 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Ileana 
, jud.  Buzău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

 



- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1248 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Ilişeşti 
, jud.  Suceava 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 

 



asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1249 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Ilva Mare 
, jud.  Bistriţa-Năsăud 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 

 



administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1250 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Ineu 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 

 



precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1251 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Inoteşti 
, jud.  Prahova 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 

 



administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1252 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Întorsura 
, jud.  Dolj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate.. 

 



 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1253 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Întorsura Buzăului 
, jud.  Covasna

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor.

 



Grupa/Titlul 59 
Art 12 

 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ Motivația 



lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

sursa de finanțare respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1254 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Întregalde 
, jud.  Alba 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 

 



Guvernului). 
 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1255 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Iormăneşti 
, jud.  Gorj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 

 



2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1256 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Iveşti 
, jud.  Galaţi 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 

 



prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1257 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Izvoarele 
, jud.  Prahova 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 

 



credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1258 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Izvoarele Sucevei 
, jud.  Suceava 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 

 



Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1259 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă Sărăţeanca 
,cultul Adventist, localitatea Izvoru Dulce 
, jud.  Buzău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 

 



Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1260 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Izvoru Dulce 
, jud.  Buzău 
 
Autori: 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte cu această destinație. 

 



 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 



Comisie)
1261 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 

Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casa de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Jabeniţa 
, jud.  Mureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1262 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Jamu Mare 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare

 



 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1263 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Jelna 
, jud.  Bistriţa-Năsăud 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”. 

 



 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1264 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Jiana 
, jud.  Mehedinţi 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 

 



și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1265 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Jilava 
, jud. Ilfov 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  

 



Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1266 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casa de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Jimbolia 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 

 



subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1267 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Lăceni 
, jud.  Teleorman 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 

 



condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1268 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 



Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casa de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Lăcusteni 
, jud.  Ialomiţa 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1269 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Lanurile 
, jud.  Buzău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

 



- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1270 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Laslea 
, jud.  Sibiu 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 

 



Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1271 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Leamna de Sus 
, jud.  Dolj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  

 



Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1272 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Lemnia 
, jud.  Covasna 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 

 



Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1273 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Leontineşti 
, jud.  Bacău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și

 



care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1274 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Leoteşti 
, jud.  Olt 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 

 



este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1275 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 

 



Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

,cultul Adventist, localitatea Leşu 
, jud.  Bistriţa-Năsăud 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 



asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1276 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Licuriciu 
, jud.  Teleorman 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

 



- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1277 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Liebling 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 

 



asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1278 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Limpeziş 
, jud.  Buzău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 

 



administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1279 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Lipia 
, jud. Ilfov 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 

 



precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1280 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Lipova 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 

 



administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1281 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Lisa 
, jud.  Teleorman 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate.. 

 



 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1282 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Livezi 
, jud.  Bacău

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor.

 



Grupa/Titlul 59 
Art 12 

 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ Motivația 



lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

sursa de finanțare respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1283 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Livezile 
, jud.  Bistriţa-Năsăud 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 

 



Guvernului). 
 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1284 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Livezile 
, jud.  Vrancea 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 

 



2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1285 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Liţa 
, jud.  Teleorman 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 

 



prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1286 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Lucieni 
, jud.  Dâmboviţa 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 

 



credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1287 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casa de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Luciu 
, jud.  Buzău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 

 



Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1288 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă Mişcarea de Reformă 
,cultul Adventist, localitatea Lugoj 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 

 



Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1289 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casa de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Lugoj 
, jud.  Timiş 
 
Autori: 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte cu această destinație. 

 



 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 



Comisie)
1290 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 

Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Lunca 
, jud.  Tulcea 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1291 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Lunca Ampoiţei 
, jud.  Alba 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare

 



 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1292 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Lunca Ilvei 
, jud.  Bistriţa-Năsăud 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”. 

 



 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1293 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Lunca Mureşului 
, jud.  Alba 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 

 



și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1294 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventista 
,cultul Adventist, localitatea Lupeni 
, jud.  Hunedoara 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  

 



Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1295 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Lupşanu 
, jud.  Călăraşi 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 

 



subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1296 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Macea 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 

 



condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1297 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 



Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Măceşu de Sus 
, jud.  Dolj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1298 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Măgurele 
, jud.  Prahova 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

 



- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1299 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Măgureni 
, jud.  Prahova 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 

 



Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1300 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casa de rugăciune Satu Banului 
,cultul Adventist, localitatea Măgureni 
, jud.  Prahova 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  

 



Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1301 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Mălăeştii de Jos 
, jud.  Prahova 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 

 



Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1302 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Măldăeni 
, jud.  Teleorman 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 

 



care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1303 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Malin 
, jud.  Bistriţa-Năsăud 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 

 



este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1304 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 

 



Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

,cultul Adventist, localitatea Malu 
, jud.  Giurgiu 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 



asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1305 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Mălureni 
, jud.  Galaţi 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

 



- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1306 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Măluşteni 
, jud.  Vaslui 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 

 



asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1307 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Măneciu-Ungureni 
, jud.  Prahova 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 

 



administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1308 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Măneşti 
, jud.  Prahova 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 

 



precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1309 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Manga 
, jud.  Dâmboviţa 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 

 



administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1310 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casa de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Mangalia 
, jud.  Constanţa 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate.. 

 



 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1311 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Manoleşti 
, jud.  Botoşani

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor.

 



Grupa/Titlul 59 
Art 12 

 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ Motivația 



lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

sursa de finanțare respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1312 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Mărăşeşti 
, jud.  Vrancea 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 

 



Guvernului). 
 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1313 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Mărgău 
, jud.  Cluj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 

 



2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1314 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casa de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Mârghia de Jos 
, jud.  Argeş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 

 



prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1315 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Marghita 
, jud.  Bihor 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 

 



credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1316 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casa de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Margina 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 

 



Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1317 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Marginea 
, jud.  Suceava 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 

 



Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1318 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Mărgineanu 
, jud.  Buzău 
 
Autori: 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte cu această destinație. 

 



 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 



Comisie)
1319 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 

Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă Speranţa 
,cultul Adventist, localitatea Mărginenii de Jos 
, jud.  Prahova 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1320 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă I 
,cultul Adventist, localitatea Măriţei 
, jud.  Suceava 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare

 



 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1321 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă II 
,cultul Adventist, localitatea Măriţei 
, jud.  Suceava 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”. 

 



 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1322 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Mărunţişu 
, jud.  Dâmboviţa 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 

 



și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1323 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Mătăsari 
, jud.  Gorj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  

 



Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1324 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă I 
,cultul Adventist, localitatea Matca 
, jud.  Galaţi 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 

 



subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1325 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă II 
,cultul Adventist, localitatea Matca 
, jud.  Galaţi 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 

 



condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1326 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 



Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Mavrodin 
, jud.  Teleorman 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1327 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Maxenu 
, jud.  Buzău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

 



- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1328 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Medgidia 
, jud.  Constanţa 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 

 



Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1329 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă Izvor 
,cultul Adventist, localitatea Mediaş 
, jud.  Sibiu 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  

 



Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1330 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Mera 
, jud.  Cluj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 

 



Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1331 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Meri 
, jud.  Teleorman 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 

 



care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1332 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Merii Petchii 
, jud. Ilfov 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 

 



este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1333 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 

 



Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

,cultul Adventist, localitatea Micula Nouă 
, jud.  Satu Mare 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 



asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1334 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Miercurea Nirajului 
, jud.  Mureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

 



- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1335 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Mihăeşti 
, jud.  Olt 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 

 



asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1336 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Mihai Viteazu 
, jud.  Constanţa 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 

 



administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1337 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Mihăileni 
, jud.  Botoşani 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 

 



precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1338 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Mihăileşti 
, jud.  Buzău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 

 



administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1339 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Mijarca 
, jud.  Mehedinţi 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate.. 

 



 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1340 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Milcoiu 
, jud.  Vâlcea

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor.

 



Grupa/Titlul 59 
Art 12 

 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ Motivația 



lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

sursa de finanțare respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1341 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă I 
,cultul Adventist, localitatea Milişăuţi 
, jud.  Suceava 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 

 



Guvernului). 
 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1342 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă II Betel 
,cultul Adventist, localitatea Milişăuţi 
, jud.  Suceava 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 

 



2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1343 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Miorcani 
, jud.  Botoşani 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 

 



prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1344 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Mioveni 
, jud.  Argeş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 

 



credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1345 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Mireasa 
, jud.  Constanţa 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 

 



Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1346 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Mireni 
, jud.  Vaslui 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 

 



Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1347 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Mireşu Mare 
, jud.  Prahova 
 
Autori: 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte cu această destinație. 

 



 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 



Comisie)
1348 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 

Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Miron Costin 
, jud.  Neamţ 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1349 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Mislea 
, jud.  Prahova 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare

 



 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1350 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Mitocu Dragomirnei 
, jud.  Suceava 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”. 

 



 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1351 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Mizil 
, jud.  Prahova 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 

 



și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1352 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Mişca 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  

 



Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1353 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Mlenăuţi 
, jud.  Botoşani 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 

 



subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1354 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Mociu 
, jud.  Cluj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 

 



condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1355 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 



Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Moineşti 
, jud.  Bacău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1356 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Moisei 
, jud.  Maramureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

 



- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1357 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Moldova Nouă 
, jud.  Caraş-Severin 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 

 



Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1358 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Moldoviţa 
, jud.  Suceava 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  

 



Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1359 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Monariu 
, jud.  Bistriţa-Năsăud 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 

 



Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1360 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Moreni 
, jud.  Dâmboviţa 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 

 



care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1361 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Moreşti 
, jud.  Mureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 

 



este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1362 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 

 



Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

,cultul Adventist, localitatea Moscu 
, jud.  Galaţi 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 



asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1363 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Motoci 
, jud.  Dolj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

 



- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1364 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Motru 
, jud.  Gorj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 

 



asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1365 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Motru Sec 
, jud.  Gorj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 

 



administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1366 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Movila 
, jud.  Ialomiţa 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 

 



precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1367 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Movila Banului 
, jud.  Buzău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 

 



administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1368 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Movileni 
, jud.  Botoşani 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate.. 

 



 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1369 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Moşna 
, jud.  Iaşi

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor.

 



Grupa/Titlul 59 
Art 12 

 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ Motivația 



lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

sursa de finanțare respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1370 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Moşteni 
, jud.  Teleorman 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 

 



Guvernului). 
 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1371 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Moţăţei 
, jud.  Dolj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 

 



2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1372 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Moţăţei-Gară 
, jud.  Dolj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 

 



prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1373 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Munteni-Buzău 
, jud.  Ialomiţa 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 

 



credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1374 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Murgaşi 
, jud.  Dolj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 

 



Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1375 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Nădălbeşti 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 

 



Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1376 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Nămoloasa 
, jud.  Galaţi 
 
Autori: 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte cu această destinație. 

 



 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 



Comisie)
1377 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 

Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Nanov 
, jud.  Teleorman 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1378 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Năoiu 
, jud.  Cluj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare

 



 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1379 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Năvodari 
, jud.  Constanţa 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”. 

 



 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1380 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Năvodari 
, jud.  Teleorman 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 

 



și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1381 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Nazna 
, jud.  Mureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  

 



Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1382 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Negoieşti 
, jud.  Dolj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 

 



subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1383 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Negoieşti 
, jud.  Prahova 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 

 



condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1384 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 



Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Negreni 
, jud.  Teleorman 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1385 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Negreşti 
, jud.  Vaslui 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

 



- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1386 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă Nouă 
,cultul Adventist, localitatea Nenciuleşti 
, jud.  Teleorman 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 

 



Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1387 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă Veche 
,cultul Adventist, localitatea Nenciuleşti 
, jud.  Teleorman 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  

 



Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1388 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Nichiteni 
, jud.  Botoşani 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 

 



Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1389 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Nicolae Bălcescu 
, jud.  Teleorman 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 

 



care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1390 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Nicoleşti 
, jud.  Buzău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 

 



este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1391 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 

 



Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

,cultul Adventist, localitatea Niculeşti 
, jud.  Dâmboviţa 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 



asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1392 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Nireş 
, jud.  Cluj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

 



- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1393 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casa de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Niţchidorf 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 

 



asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1394 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Nou Săsesc 
, jud.  Sibiu 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 

 



administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1395 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Nucşoara de Jos 
, jud.  Prahova 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 

 



precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1396 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Nuşeni 
, jud.  Bistriţa-Năsăud 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 

 



administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1397 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Oancea 
, jud.  Brăila 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate.. 

 



 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1398 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Obreja 
, jud.  Caraş-Severin

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor.

 



Grupa/Titlul 59 
Art 12 

 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ Motivația 



lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

sursa de finanțare respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1399 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Ocna Mureş 
, jud.  Alba 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 

 



Guvernului). 
 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1400 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Ocniţa 
, jud.  Bistriţa-Năsăud 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 

 



2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1401 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Odobeşti 
, jud.  Dâmboviţa 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 

 



prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1402 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Oinacu 
, jud.  Giurgiu 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 

 



credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1403 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Oituz 
, jud.  Bacău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 

 



Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1404 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Olteniţa 
, jud.  Călăraşi 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 

 



Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1405 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă Mal 
,cultul Adventist, localitatea Oneşti 
, jud.  Bacău 
 
Autori: 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte cu această destinație. 

 



 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 



Comisie)
1406 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 

Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă Slobozia 
,cultul Adventist, localitatea Oneşti 
, jud.  Bacău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1407 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Oniceni 
, jud.  Neamţ 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare

 



 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1408 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Oprişor 
, jud.  Mehedinţi 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”. 

 



 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1409 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă Eden 
,cultul Adventist, localitatea Oradea 
, jud.  Bihor 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 

 



și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1410 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă Maranatha 
,cultul Adventist, localitatea Oradea 
, jud.  Bihor 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  

 



Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1411 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Oraviţa 
, jud.  Caraş-Severin 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 

 



subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1412 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Orăştie 
, jud.  Hunedoara 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 

 



condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1413 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 



Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Orşova 
, jud.  Mehedinţi 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1414 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Osica de Sus 
, jud.  Olt 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

 



- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1415 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Oţelu Roşu 
, jud.  Caraş-Severin 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 

 



Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1416 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Păingeni 
, jud.  Mureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  

 



Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1417 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Pălatca 
, jud.  Cluj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 

 



Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1418 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Palilula 
, jud.  Dolj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 

 



care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1419 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Păltineni 
, jud.  Buzău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 

 



este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1420 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 

 



Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

,cultul Adventist, localitatea Paltinu 
, jud.  Suceava 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 



asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1421 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Panciu 
, jud.  Vrancea 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

 



- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1422 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventista 
,cultul Adventist, localitatea Pănet 
, jud.  Mureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 

 



asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1423 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Pângăraţi 
, jud.  Neamţ 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 

 



administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1424 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Pârscov 
, jud.  Buzău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 

 



precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1425 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Păru Rotund 
, jud.  Teleorman 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 

 



administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1426 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casa de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Pârvu Roşu 
, jud.  Argeş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate.. 

 



 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1427 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Pătrăuţi 
, jud.  Suceava

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor.

 



Grupa/Titlul 59 
Art 12 

 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ Motivația 



lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

sursa de finanțare respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1428 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Păuliş 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 

 



Guvernului). 
 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1429 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Paşcani 
, jud.  Iaşi 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 

 



2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1430 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Pechea 
, jud.  Galaţi 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 

 



prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1431 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Pecineaga 
, jud.  Constanţa 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 

 



credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1432 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Peicani 
, jud.  Vaslui 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 

 



Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1433 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă I 
,cultul Adventist, localitatea Peretu 
, jud.  Teleorman 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 

 



Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1434 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă II 
,cultul Adventist, localitatea Peretu 
, jud.  Teleorman 
 
Autori: 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte cu această destinație. 

 



 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 



Comisie)
1435 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 

Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Perieni 
, jud.  Iaşi 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1436 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Perieţi 
, jud.  Ialomiţa 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare

 



 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1437 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Periş 
, jud. Ilfov 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”. 

 



 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1438 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Perişor 
, jud.  Dolj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 

 



și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1439 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Perişoru 
, jud.  Brăila 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  

 



Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1440 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Perişoru 
, jud.  Călăraşi 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 

 



subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1441 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Perşinari 
, jud.  Dâmboviţa 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 

 



condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1442 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 



Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Petrila 
, jud.  Hunedoara 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1443 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Petrila 
, jud.  Hunedoara 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

 



- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1444 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Petroşani 
, jud.  Hunedoara 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 

 



Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1445 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Petru Rareş 
, jud.  Giurgiu 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  

 



Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1446 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Peştera 
, jud.  Constanţa 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 

 



Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1447 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Piatra 
, jud.  Teleorman 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 

 



care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1448 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Piatra Şoimului 
, jud.  Neamţ 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 

 



este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1449 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 

 



Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

,cultul Adventist, localitatea Piatra-Neamţ 
, jud.  Neamţ 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 



asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1450 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă Laodiceea 
,cultul Adventist, localitatea Piatra-Neamţ 
, jud.  Neamţ 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

 



- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1451 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Piatra-Olt 
, jud.  Olt 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 

 



asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1452 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Picior de Munte 
, jud.  Dâmboviţa 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 

 



administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1453 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Pietrele 
, jud.  Giurgiu 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 

 



precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1454 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă de ziua a saptea 
,cultul Adventist, localitatea Pietriş 
, jud.  Iaşi 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 

 



administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1455 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Pietrişu 
, jud.  Giurgiu 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate.. 

 



 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1456 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Pietroasa 
, jud.  Bihor

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor.

 



Grupa/Titlul 59 
Art 12 

 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ Motivația 



lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

sursa de finanțare respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1457 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Pietroşani 
, jud.  Prahova 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 

 



Guvernului). 
 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1458 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Pietroşani 
, jud.  Teleorman 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 

 



2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1459 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Pilu 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 

 



prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1460 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Piteşti 
, jud.  Argeş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 

 



credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1461 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Pitulicea 
, jud.  Buzău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 

 



Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1462 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă Betleem 
,cultul Adventist, localitatea Ploieşti 
, jud.  Prahova 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 

 



Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1463 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă Democraţiei 
,cultul Adventist, localitatea Ploieşti 
, jud.  Prahova 
 
Autori: 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte cu această destinație. 

 



 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 



Comisie)
1464 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 

Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă Maranata 
,cultul Adventist, localitatea Ploieşti 
, jud.  Prahova 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1465 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă Ploieşti Vest 
,cultul Adventist, localitatea Ploieşti 
, jud.  Prahova 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare

 



 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1466 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă Şion 
,cultul Adventist, localitatea Ploieşti 
, jud.  Prahova 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”. 

 



 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1467 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casa de rugăciune Betel 
,cultul Adventist, localitatea Ploieşti 
, jud.  Prahova 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 

 



și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1468 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Plopeni 
, jud.  Prahova 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  

 



Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1469 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Plopi 
, jud.  Teleorman 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 

 



subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1470 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Plopşor 
, jud.  Dolj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 

 



condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1471 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 



Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Plopşoru 
, jud.  Giurgiu 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1472 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Plosca 
, jud.  Teleorman 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

 



- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1473 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Ploştina 
, jud.  Gorj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 

 



Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1474 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Podu Turcului 
, jud.  Bacău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  

 



Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1475 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Poduri 
, jud.  Bacău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 

 



Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1476 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Pogana 
, jud.  Vaslui 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 

 



care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1477 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casa de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Pogăneşti 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 

 



este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1478 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 

 



Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

,cultul Adventist, localitatea Poiana 
, jud.  Iaşi 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 



asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1479 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Poiana 
, jud.  Teleorman 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

 



- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1480 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Poiana Vărbilău 
, jud.  Prahova 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 

 



asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1481 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Poiana Ţapului 
, jud.  Prahova 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 

 



administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1482 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Poieneşti 
, jud.  Vaslui 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 

 



precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1483 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Poieneşti-Deal 
, jud.  Vaslui 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 

 



administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1484 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Poieni-Solca 
, jud.  Suceava 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate.. 

 



 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1485 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Poienile 
, jud.  Prahova

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor.

 



Grupa/Titlul 59 
Art 12 

 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ Motivația 



lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

sursa de finanțare respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1486 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Pojorâta 
, jud.  Suceava 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 

 



Guvernului). 
 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1487 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Policiori 
, jud.  Buzău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 

 



2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1488 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Ponor 
, jud.  Hunedoara 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 

 



prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1489 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casa de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Popeşti 
, jud.  Argeş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 

 



credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1490 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Poroschia 
, jud.  Teleorman 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 

 



Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1491 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Poseştii-Pământeni 
, jud.  Prahova 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 

 



Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1492 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Predeşti 
, jud.  Prahova 
 
Autori: 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte cu această destinație. 

 



 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 



Comisie)
1493 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 

Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Priponeşti 
, jud.  Galaţi 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1494 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Pristol 
, jud.  Mehedinţi 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare

 



 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1495 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Progresu 
, jud.  Ialomiţa 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”. 

 



 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1496 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Proviţa de Sus 
, jud.  Prahova 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 

 



și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1497 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă I 
,cultul Adventist, localitatea Pucioasa 
, jud.  Dâmboviţa 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  

 



Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1498 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă II 
,cultul Adventist, localitatea Pucioasa 
, jud.  Dâmboviţa 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 

 



subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1499 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Pui 
, jud.  Hunedoara 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 

 



condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1500 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 



Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Pungeşti 
, jud.  Vaslui 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1501 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Putineiu 
, jud.  Teleorman 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

 



- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1502 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Puşcaşi 
, jud.  Prahova 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 

 



Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1503 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Răcăciuni 
, jud.  Bacău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  

 



Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1504 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Răcăuţi 
, jud.  Bacău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 

 



Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1505 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Răchitiş 
, jud.  Bacău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 

 



care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1506 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Rădăuţi 
, jud.  Suceava 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 

 



este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1507 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 

 



Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

,cultul Adventist, localitatea Rădeşti 
, jud.  Argeş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 



asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1508 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Rădoieşti-Vale 
, jud.  Teleorman 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

 



- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1509 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Radovanu 
, jud.  Călăraşi 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 

 



asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1510 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Răduleşti 
, jud.  Vrancea 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 

 



administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1511 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Rafaila 
, jud.  Vaslui 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 

 



precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1512 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Ragla 
, jud.  Bistriţa-Năsăud 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 

 



administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1513 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Râmeşti 
, jud.  Vâlcea 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate.. 

 



 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1514 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Râmniceni 
, jud.  Vrancea

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor.

 



Grupa/Titlul 59 
Art 12 

 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ Motivația 



lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

sursa de finanțare respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1515 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Râmnicu Sărat 
, jud.  Buzău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 

 



Guvernului). 
 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1516 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă I 
,cultul Adventist, localitatea Râmnicu-Vâlcea 
, jud.  Vâlcea 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 

 



2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1517 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă II 
,cultul Adventist, localitatea Râmnicu-Vâlcea 
, jud.  Vâlcea 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 

 



prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1518 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Răsboieni 
, jud.  Iaşi 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 

 



credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1519 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Războieni 
, jud.  Iaşi 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 

 



Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1520 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Răzbuneni 
, jud.  Cluj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 

 



Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1521 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Râşnov 
, jud.  Braşov 
 
Autori: 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte cu această destinație. 

 



 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 



Comisie)
1522 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 

Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Rebra 
, jud.  Bistriţa-Năsăud 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1523 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Rediu 
, jud.  Iaşi 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare

 



 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1524 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă I Emanuel 
,cultul Adventist, localitatea Reghin 
, jud.  Mureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”. 

 



 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1525 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă II Speranţa 
,cultul Adventist, localitatea Reghin 
, jud.  Mureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 

 



și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1526 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă Maghiară 
,cultul Adventist, localitatea Reghin 
, jud.  Mureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  

 



Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1527 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Remetea Oaşului 
, jud.  Satu Mare 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 

 



subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1528 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Repedea 
, jud.  Maramureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 

 



condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1529 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 



Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Reşiţa 
, jud.  Caraş-Severin 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1530 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Robeşti 
, jud.  Buzău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

 



- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1531 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Rodna 
, jud.  Bistriţa-Năsăud 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 

 



Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1532 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă Mişcare de Reformă 
,cultul Adventist, localitatea Rodna 
, jud.  Bistriţa-Năsăud 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  

 



Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1533 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Rogojeni 
, jud.  Galaţi 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 

 



Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1534 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Roma 
, jud.  Botoşani 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 

 



care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1535 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Roman 
, jud.  Neamţ 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 

 



este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1536 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 

 



Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

,cultul Adventist, localitatea Romanu 
, jud.  Brăila 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 



asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1537 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Rovinari 
, jud.  Gorj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

 



- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1538 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Roznov 
, jud.  Neamţ 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 

 



asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1539 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă Bălăcescu 
,cultul Adventist, localitatea Roşiori de Vede 
, jud.  Teleorman 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 

 



administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1540 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă Ipătescu 
,cultul Adventist, localitatea Roşiori de Vede 
, jud.  Teleorman 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 

 



precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1541 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casa de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Rucăr 
, jud.  Argeş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 

 



administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1542 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Runcu 
, jud.  Dâmboviţa 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate.. 

 



 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1543 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Ruştior 
, jud.  Bistriţa-Năsăud

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor.

 



Grupa/Titlul 59 
Art 12 

 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ Motivația 



lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

sursa de finanțare respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1544 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Săcălaz 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 

 



Guvernului). 
 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1545 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Săcăşeni 
, jud.  Satu Mare 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 

 



2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1546 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Săcele 
, jud.  Constanţa 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 

 



prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1547 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Sacoşu Turcesc 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 

 



credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1548 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Sadova 
, jud.  Dolj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 

 



Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1549 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Sălăgeni 
, jud.  Suceava 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 

 



Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1550 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Sălaşu de Jos 
, jud.  Hunedoara 
 
Autori: 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte cu această destinație. 

 



 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 



Comisie)
1551 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 

Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Salcia 
, jud.  Teleorman 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1552 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Sălcioara 
, jud.  Buzău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare

 



 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1553 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Sălcioara 
, jud.  Tulcea 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”. 

 



 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1554 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Salonta 
, jud.  Bihor 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 

 



și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1555 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Săltăneşti 
, jud.  Olt 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  

 



Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1556 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Sânandrei 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 

 



subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1557 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Sâncraiu de Mureş 
, jud.  Mureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 

 



condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1558 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 



Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Sănduleni 
, jud.  Bacău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1559 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Sângeorge 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

 



- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1560 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Sânmărghita 
, jud.  Cluj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 

 



Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1561 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Sânmartin 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  

 



Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1562 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Sânnicolau Mare 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 

 



Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1563 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Sântioana de Mureş 
, jud.  Mureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 

 



care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1564 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Sărata 
, jud.  Neamţ 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 

 



este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1565 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 

 



Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

,cultul Adventist, localitatea Sărmaşu 
, jud.  Mureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 



asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1566 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Sascut 
, jud.  Bacău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

 



- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1567 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă A 
,cultul Adventist, localitatea Satu Mare 
, jud.  Satu Mare 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 

 



asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1568 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă B 
,cultul Adventist, localitatea Satu Mare 
, jud.  Satu Mare 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 

 



administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1569 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Satu Mare 
, jud.  Suceava 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 

 



precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1570 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Satu Nou 
, jud.  Iaşi 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul

 



administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1571 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Săvârşin 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate.. 

 



 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1572 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Săveni 
, jud.  Botoşani

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor.

 



Grupa/Titlul 59 
Art 12 

 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ Motivația 



lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

sursa de finanțare respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1573 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Scânteia 
, jud.  Iaşi 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 

 



Guvernului). 
 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1574 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Scăriga 
, jud.  Bacău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 

 



2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1575 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Schitu Stavnic 
, jud.  Iaşi 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 

 



prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1576 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Seaca 
, jud.  Teleorman 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 

 



credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1577 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Sebeş 
, jud.  Alba 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 

 



Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1578 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Sebiş 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 

 



Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1579 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Secara 
, jud.  Teleorman 
 
Autori: 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte cu această destinație. 

 



 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 



Comisie)
1580 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 

Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Segarcea 
, jud.  Dolj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1581 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Seliştea 
, jud.  Botoşani 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare

 



 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1582 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Sfântu Gheorghe 
, jud.  Covasna 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”. 

 



 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1583 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Sfinţeşti 
, jud.  Teleorman 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 

 



și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1584 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Sibiu 
, jud.  Sibiu 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  

 



Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1585 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Sic 
, jud.  Cluj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 

 



subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1586 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Sighişoara 
, jud.  Mureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 

 



condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1587 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 



Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Silivaşu de Câmpie 
, jud.  Bistriţa-Năsăud 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1588 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Siliştea 
, jud.  Dâmboviţa 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

 



- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1589 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Siliştea Gumeşti 
, jud.  Teleorman 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 

 



Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1590 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă Speranţa 
,cultul Adventist, localitatea Simeria 
, jud.  Hunedoara 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  

 



Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1591 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Simeria Veche 
, jud.  Hunedoara 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 

 



Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1592 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Siminicea 
, jud.  Suceava 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 

 



care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1593 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casa de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Sinersig 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 

 



este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1594 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 

 



Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

,cultul Adventist, localitatea Sineşti 
, jud.  Vâlcea 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 



asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1595 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Sintea Mare 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

 



- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1596 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Siret 
, jud.  Suceava 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 

 



asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1597 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casa de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Sitaru 
, jud. Ilfov 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 

 



administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1598 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Slănic 
, jud.  Prahova 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 

 



precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1599 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Slatina 
, jud.  Olt 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 

 



administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1600 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Slătiniţa 
, jud.  Bistriţa-Năsăud 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate.. 

 



 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1601 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Slobozia 
, jud.  Ialomiţa

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor.

 



Grupa/Titlul 59 
Art 12 

 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ Motivația 



lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

sursa de finanțare respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1602 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă Betel 
,cultul Adventist, localitatea Slobozia 
, jud.  Iaşi 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 

 



Guvernului). 
 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1603 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Slobozia Corni 
, jud.  Galaţi 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 

 



2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1604 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Slobozia Moară 
, jud.  Dâmboviţa 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 

 



prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1605 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Smârdan 
, jud.  Botoşani 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 

 



credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1606 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Smârdioasa 
, jud.  Teleorman 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 

 



Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1607 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Soceni 
, jud.  Dolj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 

 



Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1608 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Socodor 
, jud.  Arad 
 
Autori: 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte cu această destinație. 

 



 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 



Comisie)
1609 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 

Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Solca 
, jud.  Suceava 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1610 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Soloneţ 
, jud.  Suceava 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare

 



 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1611 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Solovăstru 
, jud.  Mureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”. 

 



 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1612 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Spătărei 
, jud.  Teleorman 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 

 



și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1613 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Sperieţeni 
, jud.  Dâmboviţa 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  

 



Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1614 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Spineni 
, jud.  Iaşi 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 

 



subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1615 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Spineni 
, jud.  Olt 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 

 



condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1616 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 



Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casa de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Stâlpeni 
, jud.  Argeş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1617 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casa de rugăciune Adventistă 
,cultul Adventist, localitatea Steierdorf 
, jud.  Caraş-Severin 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

 



- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1618 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Sf. Treime 
,cultul Penticostal, localitatea Agigea 
, jud.  Constanţa 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 

 



Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1619 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Agrişu de Jos 
, jud.  Bistriţa-Năsăud 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  

 



Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1620 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Agrişu Mare 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 

 



Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1621 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Emanuel 
,cultul Penticostal, localitatea Alba Iulia 
, jud.  Alba 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 

 



care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1622 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Salem 
,cultul Penticostal, localitatea Alba Iulia 
, jud.  Alba 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 

 



este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1623 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Bethleem

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 

 



Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

,cultul Penticostal, localitatea Alexandria 
, jud.  Teleorman 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 



asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1624 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Betel 
,cultul Penticostal, localitatea Alma 
, jud.  Sibiu 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

 



- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1625 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Almaş 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 

 



asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1626 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Alparea 
, jud.  Bihor 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 

 



administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1627 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Elim 
,cultul Penticostal, localitatea Apahida 
, jud.  Cluj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 

 



precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1628 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Betania 
,cultul Penticostal, localitatea Arad 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 

 



administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1629 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Betel 
,cultul Penticostal, localitatea Arad 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate.. 

 



 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1630 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Centrum 
,cultul Penticostal, localitatea Arad 
, jud.  Arad

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor.

 



Grupa/Titlul 59 
Art 12 

 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ Motivația 



lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

sursa de finanțare respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1631 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Filadelfia 
,cultul Penticostal, localitatea Arad 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 

 



Guvernului). 
 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1632 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Maranata 
,cultul Penticostal, localitatea Arad 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 

 



2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1633 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostala Micalaca 
,cultul Penticostal, localitatea Arad 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 

 



prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1634 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Nadejdea 
,cultul Penticostal, localitatea Arad 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 

 



credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1635 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală nr. 7 Aradul Nou 
,cultul Penticostal, localitatea Arad 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 

 



Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1636 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Porumbiţa 
,cultul Penticostal, localitatea Arad 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 

 



Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1637 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Arbore 
, jud.  Suceava 
 
Autori: 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte cu această destinație. 

 



 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 



Comisie)
1638 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 

Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Betel 
,cultul Penticostal, localitatea Arcalia 
, jud.  Bistriţa-Năsăud 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1639 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Arşiţa 
, jud.  Bistriţa-Năsăud 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare

 



 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1640 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Emanuel 
,cultul Penticostal, localitatea Asuaju de Sus 
, jud.  Maramureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”. 

 



 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1641 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Emanuel 
,cultul Penticostal, localitatea Aurel Vlaicu 
, jud.  Hunedoara 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 

 



și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1642 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Sion 
,cultul Penticostal, localitatea Babadag 
, jud.  Tulcea 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  

 



Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1643 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Sf. Treime 
,cultul Penticostal, localitatea Bacău 
, jud.  Bacău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 

 



subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1644 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Baciu 
, jud.  Cluj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 

 



condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1645 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 



Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Logos 
,cultul Penticostal, localitatea Baia Mare 
, jud.  Maramureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1646 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Muntele Sionului 
,cultul Penticostal, localitatea Baia Mare 
, jud.  Maramureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

 



- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1647 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Betel 
,cultul Penticostal, localitatea Baia Mare 
, jud.  Maramureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 

 



Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1648 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Maranata 
,cultul Penticostal, localitatea Baia Mare 
, jud.  Maramureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  

 



Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1649 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Smirna 
,cultul Penticostal, localitatea Baia Mare 
, jud.  Maramureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 

 



Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1650 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Balomir 
, jud.  Hunedoara 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 

 



care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1651 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Balşa 
, jud.  Hunedoara 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 

 



este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1652 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Betel

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 

 



Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

,cultul Penticostal, localitatea Baru 
, jud.  Hunedoara 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 



asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1653 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Bârzava 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

 



- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1654 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Emanuel 
,cultul Penticostal, localitatea Bazna 
, jud.  Sibiu 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 

 



asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1655 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Baţa 
, jud.  Bistriţa-Năsăud 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 

 



administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1656 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Betel 
,cultul Penticostal, localitatea Beba Veche 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 

 



precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1657 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Bethel 
,cultul Penticostal, localitatea Beclean 
, jud.  Bistriţa-Năsăud 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 

 



administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1658 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Betleem 
,cultul Penticostal, localitatea Beclean 
, jud.  Bistriţa-Năsăud 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate.. 

 



 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1659 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală nr. 1 
,cultul Penticostal, localitatea Beclean 
, jud.  Bistriţa-Năsăud

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor.

 



Grupa/Titlul 59 
Art 12 

 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ Motivația 



lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

sursa de finanțare respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1660 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Emanuel 
,cultul Penticostal, localitatea Belinţ 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 

 



Guvernului). 
 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1661 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Filadelfia 
,cultul Penticostal, localitatea Beregsău Mare 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 

 



2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1662 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Emanuel 
,cultul Penticostal, localitatea Berini 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 

 



prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1663 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Bicaz 
, jud.  Neamţ 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 

 



credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1664 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Bichigi 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 

 



Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1665 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Betesda 
,cultul Penticostal, localitatea Bistriţa 
, jud.  Bistriţa-Năsăud 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 

 



Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1666 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Emanuel 
,cultul Penticostal, localitatea Bistriţa 
, jud.  Bistriţa-Năsăud 
 
Autori: 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte cu această destinație. 

 



 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 



Comisie)
1667 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 

Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală nr. 3 Filadelfia 
,cultul Penticostal, localitatea Bistriţa 
, jud.  Bistriţa-Năsăud 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1668 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Sf. Treime 
,cultul Penticostal, localitatea Bistriţa 
, jud.  Bistriţa-Năsăud 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare

 



 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1669 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală V 
,cultul Penticostal, localitatea Bistriţa 
, jud.  Bistriţa-Năsăud 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”. 

 



 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1670 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Betleem 
,cultul Penticostal, localitatea Bivolăria 
, jud.  Suceava 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 

 



și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1671 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Bocsig 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  

 



Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1672 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Filadelfia 
,cultul Penticostal, localitatea Bocşa 
, jud.  Caraş-Severin 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 

 



subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1673 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Bocşa 
, jud.  Sălaj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 

 



condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1674 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 



Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Bogata 
, jud.  Cluj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1675 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Harul 
,cultul Penticostal, localitatea Boian 
, jud.  Cluj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

 



- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1676 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Bolduţ 
, jud.  Cluj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 

 



Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1677 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Speranţa 1 
,cultul Penticostal, localitatea Bonţida 
, jud.  Cluj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  

 



Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1678 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Speranţa 2 
,cultul Penticostal, localitatea Bonţida 
, jud.  Cluj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 

 



Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1679 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Borleasa 
, jud.  Bistriţa-Năsăud 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 

 



care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1680 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostala 
,cultul Penticostal, localitatea Borsec 
, jud.  Harghita 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 

 



este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1681 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 

 



Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

,cultul Penticostal, localitatea Borşa 
, jud.  Cluj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 



asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1682 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală I 
,cultul Penticostal, localitatea Bosanci 
, jud.  Suceava 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

 



- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1683 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală II Betel 
,cultul Penticostal, localitatea Bosanci 
, jud.  Suceava 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 

 



asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1684 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Betel 
,cultul Penticostal, localitatea Botoşani 
, jud.  Botoşani 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 

 



administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1685 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Elim 
,cultul Penticostal, localitatea Botoşani 
, jud.  Botoşani 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 

 



precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1686 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Mesia 
,cultul Penticostal, localitatea Botoşani 
, jud.  Botoşani 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 

 



administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1687 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Apostoli Cişmea 
,cultul Penticostal, localitatea Botoşani 
, jud.  Botoşani 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate.. 

 



 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1688 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Bozna 
, jud.  Sălaj

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor.

 



Grupa/Titlul 59 
Art 12 

 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ Motivația 



lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

sursa de finanțare respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1689 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casa de rugăciune Penticostală Betel 
,cultul Penticostal, localitatea Brad 
, jud.  Hunedoara 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 

 



Guvernului). 
 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1690 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Golgota 
,cultul Penticostal, localitatea Brăila 
, jud.  Brăila 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 

 



2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1691 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Braşov 
, jud.  Braşov 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 

 



prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1692 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Filadelfia 
,cultul Penticostal, localitatea Braşov 
, jud.  Braşov 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 

 



credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1693 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Nr. 1 
,cultul Penticostal, localitatea Braşov 
, jud.  Braşov 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 

 



Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1694 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Breaza 
, jud.  Bistriţa-Năsăud 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 

 



Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1695 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Brebi 
, jud.  Sălaj 
 
Autori: 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte cu această destinație. 

 



 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 



Comisie)
1696 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 

Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casa de rugăciune Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Bretea Mureşană 
, jud.  Hunedoara 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1697 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Casa Speranţei 
,cultul Penticostal, localitatea Brezoi 
, jud.  Vâlcea 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare

 



 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1698 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Brodina 
, jud.  Suceava 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”. 

 



 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1699 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Betania 
,cultul Penticostal, localitatea Bucureşti 
, jud. Ilfov 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 

 



și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1700 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Betel 
,cultul Penticostal, localitatea Bucureşti 
, jud. Ilfov 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  

 



Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1701 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Elim 
,cultul Penticostal, localitatea Bucureşti 
, jud. Ilfov 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 

 



subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1702 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Filadelfia 
,cultul Penticostal, localitatea Bucureşti 
, jud. Ilfov 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 

 



condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1703 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 



Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Vestea Bună 
,cultul Penticostal, localitatea Bucureşti 
, jud. Ilfov 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1704 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Budacu de Jos 
, jud.  Bistriţa-Năsăud 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

 



- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1705 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica penticostală SMIRNA 
,cultul Penticostal, localitatea Budacu de Sus 
, jud.  Bistriţa-Năsăud 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 

 



Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1706 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Elim 
,cultul Penticostal, localitatea Budeşti 
, jud.  Bistriţa-Năsăud 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  

 



Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1707 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Buneşti 
, jud.  Cluj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 

 



Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1708 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Burzuc 
, jud.  Bihor 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 

 



care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1709 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Butin 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 

 



este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1710 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 

 



Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

,cultul Penticostal, localitatea Buza 
, jud.  Cluj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 



asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1711 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Betleem 
,cultul Penticostal, localitatea Buzău 
, jud.  Buzău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

 



- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1712 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Maranata 
,cultul Penticostal, localitatea Buşteni 
, jud.  Prahova 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 

 



asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1713 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Cadăr 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 

 



administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1714 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Căianu Mare 
, jud.  Bistriţa-Năsăud 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 

 



precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1715 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Betleem 
,cultul Penticostal, localitatea Căianu Mic 
, jud.  Bistriţa-Năsăud 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 

 



administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1716 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Filadelfia 
,cultul Penticostal, localitatea Călan 
, jud.  Hunedoara 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate.. 

 



 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1717 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Betania 
,cultul Penticostal, localitatea Călăraşi 
, jud.  Călăraşi

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor.

 



Grupa/Titlul 59 
Art 12 

 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ Motivația 



lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

sursa de finanțare respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1718 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Betel 
,cultul Penticostal, localitatea Călăraşi 
, jud.  Călăraşi 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 

 



Guvernului). 
 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1719 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Călineşti-Oaş 
, jud.  Satu Mare 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 

 



2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1720 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Cămărzana 
, jud.  Satu Mare 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 

 



prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1721 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Betania 
,cultul Penticostal, localitatea Câmpia Turzii 
, jud.  Cluj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 

 



credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1722 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Betel 
,cultul Penticostal, localitatea Câmpia Turzii 
, jud.  Cluj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 

 



Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1723 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Bunul Samaritean 
,cultul Penticostal, localitatea Câmpia Turzii 
, jud.  Cluj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 

 



Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1724 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Shalom 
,cultul Penticostal, localitatea Câmpia Turzii 
, jud.  Cluj 
 
Autori: 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte cu această destinație. 

 



 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 



Comisie)
1725 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 

Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Emanuel 
,cultul Penticostal, localitatea Câmpina 
, jud.  Prahova 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1726 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Betel 
,cultul Penticostal, localitatea Câmpina 
, jud.  Prahova 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare

 



 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1727 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Betania 
,cultul Penticostal, localitatea Caracal 
, jud.  Olt 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”. 

 



 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1728 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Menorah 
,cultul Penticostal, localitatea Caransebeş 
, jud.  Caraş-Severin 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 

 



și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1729 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Golgota 
,cultul Penticostal, localitatea Cărpiniş 
, jud.  Hunedoara 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  

 



Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1730 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Cepari 
, jud.  Bistriţa-Năsăud 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 

 



subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1731 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Betania 
,cultul Penticostal, localitatea Ceptura de Jos 
, jud.  Prahova 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 

 



condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1732 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 



Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Filadelfia 
,cultul Penticostal, localitatea Cerneteaz 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1733 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Cernuc 
, jud.  Sălaj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

 



- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1734 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Maranata 
,cultul Penticostal, localitatea Cerviceşti 
, jud.  Botoşani 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 

 



Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1735 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Betania 
,cultul Penticostal, localitatea Chendrea 
, jud.  Sălaj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  

 



Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1736 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica a lui Dumnezeu Apostolica Penticostala 
Cincizecimii 
,cultul Penticostal, localitatea Chichişa 
, jud.  Sălaj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 

 



Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1737 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Chichişa 
, jud.  Sălaj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 

 



care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1738 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Chieşd 
, jud.  Sălaj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 

 



este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1739 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Apostolică Maranata

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 

 



Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

,cultul Penticostal, localitatea Chiraleş 
, jud.  Bistriţa-Năsăud 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 



asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1740 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Sf. Treime 
,cultul Penticostal, localitatea Chiraleş 
, jud.  Bistriţa-Năsăud 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

 



- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1741 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Samariteanu 
,cultul Penticostal, localitatea Chirnogi 
, jud.  Călăraşi 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 

 



asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1742 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Chisindia 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 

 



administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1743 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Chişoda 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 

 



precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1744 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Ciceu-Poieni 
, jud.  Bistriţa-Năsăud 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 

 



administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1745 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Cil 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate.. 

 



 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1746 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Cireşoaia 
, jud.  Bistriţa-Năsăud

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor.

 



Grupa/Titlul 59 
Art 12 

 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ Motivația 



lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

sursa de finanțare respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1747 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Emanuel 
,cultul Penticostal, localitatea Ciubăncuţa 
, jud.  Cluj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 

 



Guvernului). 
 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1748 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Ciumărna 
, jud.  Sălaj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 

 



2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1749 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Eclesia 
,cultul Penticostal, localitatea Cluj-Napoca 
, jud.  Cluj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 

 



prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1750 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală nr. 1 
,cultul Penticostal, localitatea Cluj-Napoca 
, jud.  Cluj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 

 



credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1751 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Nr. 12 Făclia 
,cultul Penticostal, localitatea Cluj-Napoca 
, jud.  Cluj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 

 



Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1752 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Nr. 13 Muntele Măslinilor 
,cultul Penticostal, localitatea Cluj-Napoca 
, jud.  Cluj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 

 



Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1753 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală nr. 2 Emanuel 
,cultul Penticostal, localitatea Cluj-Napoca 
, jud.  Cluj 
 
Autori: 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte cu această destinație. 

 



 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 



Comisie)
1754 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 

Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală nr. 5 Albini 
,cultul Penticostal, localitatea Cluj-Napoca 
, jud.  Cluj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1755 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Nr. 6 Betel 
,cultul Penticostal, localitatea Cluj-Napoca 
, jud.  Cluj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare

 



 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1756 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Nr. 7 Speranţa 
,cultul Penticostal, localitatea Cluj-Napoca 
, jud.  Cluj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”. 

 



 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1757 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Apostolică Harul 
,cultul Penticostal, localitatea Cobadin 
, jud.  Constanţa 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 

 



și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1758 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Emanuel 
,cultul Penticostal, localitatea Cociu 
, jud.  Bistriţa-Năsăud 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  

 



Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1759 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Codlea 
, jud.  Braşov 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 

 



subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1760 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Cojocna 
, jud.  Cluj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 

 



condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1761 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 



Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casa de rugăciune Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Colonia Fabricii 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1762 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Atelierul Galelian 
,cultul Penticostal, localitatea Constanţa 
, jud.  Constanţa 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

 



- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1763 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Buna Vestire 
,cultul Penticostal, localitatea Constanţa 
, jud.  Constanţa 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 

 



Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1764 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Copăceni 
, jud.  Cluj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  

 



Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1765 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Betania 
,cultul Penticostal, localitatea Copşa Mică 
, jud.  Sibiu 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 

 



Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1766 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Corabia 
, jud.  Olt 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 

 



care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1767 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Cormaia 
, jud.  Bistriţa-Năsăud 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 

 



este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1768 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Golgota

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 

 



Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

,cultul Penticostal, localitatea Corneşti 
, jud.  Mureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 



asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1769 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Crainimăt 
, jud.  Bistriţa-Năsăud 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

 



- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1770 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Nouă 
,cultul Penticostal, localitatea Crainimăt 
, jud.  Bistriţa-Năsăud 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 

 



asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1771 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Betel 
,cultul Penticostal, localitatea Cristeşti 
, jud.  Mureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 

 



administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1772 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Cristur-Şieu 
, jud.  Bistriţa-Năsăud 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 

 



precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1773 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Zorii Dimineţii 
,cultul Penticostal, localitatea Culcea 
, jud.  Maramureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 

 



administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1774 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Elim 
,cultul Penticostal, localitatea Curtici 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate.. 

 



 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1775 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Maranata 
,cultul Penticostal, localitatea Dăbâca 
, jud.  Cluj

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor.

 



Grupa/Titlul 59 
Art 12 

 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ Motivația 



lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

sursa de finanțare respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1776 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Dănila 
, jud.  Suceava 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 

 



Guvernului). 
 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1777 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Betleem 
,cultul Penticostal, localitatea Dănila 
, jud.  Suceava 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 

 



2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1778 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Betel 
,cultul Penticostal, localitatea Dârja 
, jud.  Cluj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 

 



prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1779 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Densuş 
, jud.  Hunedoara 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 

 



credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1780 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Betel 
,cultul Penticostal, localitatea Denta 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 

 



Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1781 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Deta 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 

 



Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1782 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casa de rugăciune Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Deuşu 
, jud.  Cluj 
 
Autori: 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte cu această destinație. 

 



 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 



Comisie)
1783 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 

Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Betania 
,cultul Penticostal, localitatea Deva 
, jud.  Hunedoara 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1784 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Emanuel 
,cultul Penticostal, localitatea Deva 
, jud.  Hunedoara 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare

 



 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1785 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Muntele Sionului 
,cultul Penticostal, localitatea Deva 
, jud.  Hunedoara 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”. 

 



 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1786 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Dijir 
, jud.  Bihor 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 

 



și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1787 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Dipşa 
, jud.  Bistriţa-Năsăud 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  

 



Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1788 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Emanuel 
,cultul Penticostal, localitatea Dobreşti 
, jud.  Bihor 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 

 



subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1789 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Dobric 
, jud.  Bistriţa-Năsăud 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 

 



condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1790 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 



Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Eben-Ezer 
,cultul Penticostal, localitatea Dobric 
, jud.  Bistriţa-Năsăud 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1791 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Dobricel 
, jud.  Bistriţa-Năsăud 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

 



- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1792 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Dobrin 
, jud.  Sălaj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 

 



Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1793 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Domneşti 
, jud.  Bistriţa-Năsăud 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  

 



Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1794 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Filadelfia 
,cultul Penticostal, localitatea Dorna Candrenilor 
, jud.  Suceava 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 

 



Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1795 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Dorneşti 
, jud.  Suceava 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 

 



care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1796 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Dorolea 
, jud.  Bistriţa-Năsăud 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 

 



este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1797 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Emanuel

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 

 



Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

,cultul Penticostal, localitatea Drăgăşani 
, jud.  Vâlcea 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 



asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1798 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Dumbrava 
, jud.  Bistriţa-Năsăud 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

 



- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1799 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Dumbrava 
, jud.  Suceava 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 

 



asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1800 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Betel 
,cultul Penticostal, localitatea Dumbrăveni 
, jud.  Suceava 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 

 



administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1801 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Betesda 
,cultul Penticostal, localitatea Dumbrăveni 
, jud.  Suceava 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 

 



precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1802 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Dumbrăviţa 
, jud.  Bistriţa-Năsăud 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 

 



administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1803 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Dumbrăviţa 
, jud.  Botoşani 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate.. 

 



 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1804 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Dumitra 
, jud.  Bistriţa-Năsăud

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor.

 



Grupa/Titlul 59 
Art 12 

 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ Motivația 



lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

sursa de finanțare respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1805 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Dumitriţa 
, jud.  Bistriţa-Năsăud 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 

 



Guvernului). 
 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1806 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Emanuel 
,cultul Penticostal, localitatea Dupăpiatră 
, jud.  Hunedoara 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 

 



2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1807 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Ersig 
, jud.  Caraş-Severin 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 

 



prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1808 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Betel 
,cultul Penticostal, localitatea Făgăraş 
, jud.  Braşov 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 

 



credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1809 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Efrata 
,cultul Penticostal, localitatea Făget 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 

 



Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1810 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Falcău 
, jud.  Suceava 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 

 



Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1811 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Fânaţe 
, jud.  Mureş 
 
Autori: 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte cu această destinație. 

 



 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 



Comisie)
1812 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 

Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Fântânele 
, jud.  Suceava 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1813 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Fărcaşa 
, jud.  Maramureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare

 



 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1814 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Fâşca 
, jud.  Bihor 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”. 

 



 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1815 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Feiurdeni 
, jud.  Cluj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 

 



și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1816 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Eben-Ezer 
,cultul Penticostal, localitatea Feldru 
, jud.  Bistriţa-Năsăud 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  

 



Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1817 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Feleac 
, jud.  Bistriţa-Năsăud 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 

 



subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1818 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Felnac 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 

 



condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1819 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 



Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Fiad 
, jud.  Bistriţa-Năsăud 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1820 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Floreşti 
, jud.  Bistriţa-Năsăud 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

 



- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1821 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Maranata 
,cultul Penticostal, localitatea Floreşti 
, jud.  Prahova 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 

 



Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1822 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Ecleasia 
,cultul Penticostal, localitatea Frata 
, jud.  Cluj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  

 



Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1823 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Frătăuţii Noi 
, jud.  Suceava 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 

 



Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1824 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Sion 
,cultul Penticostal, localitatea Frumuşeni 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 

 



care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1825 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Treime 
,cultul Penticostal, localitatea Fundulea 
, jud.  Călăraşi 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 

 



este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1826 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Emanuel

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 

 



Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

,cultul Penticostal, localitatea Galaţi 
, jud.  Galaţi 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 



asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1827 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Templul Penticostal 
,cultul Penticostal, localitatea Galaţi 
, jud.  Galaţi 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

 



- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1828 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Galaţii Bistriţei 
, jud.  Bistriţa-Năsăud 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 

 



asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1829 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Domnului 
,cultul Penticostal, localitatea Gălpâia 
, jud.  Sălaj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 

 



administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1830 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Gătaia 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 

 



precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1831 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Betania 
,cultul Penticostal, localitatea Geoagiu 
, jud.  Hunedoara 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 

 



administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1832 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Gersa I 
, jud.  Bistriţa-Năsăud 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate.. 

 



 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1833 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Biblia Deschisă 
,cultul Penticostal, localitatea Gherla 
, jud.  Cluj

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor.

 



Grupa/Titlul 59 
Art 12 

 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ Motivația 



lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

sursa de finanțare respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1834 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Maranata 
,cultul Penticostal, localitatea Ghiroda 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 

 



Guvernului). 
 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1835 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Alfa 
,cultul Penticostal, localitatea Giarmata 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 

 



2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1836 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Măslinul Verde 
,cultul Penticostal, localitatea Giurgiu 
, jud.  Giurgiu 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 

 



prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1837 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Filadelfia 
,cultul Penticostal, localitatea Giurgiu 
, jud.  Giurgiu 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 

 



credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1838 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Sion 
,cultul Penticostal, localitatea Glina 
, jud. Ilfov 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 

 



Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1839 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Sf. Treime 
,cultul Penticostal, localitatea Goila 
, jud.  Bihor 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 

 



Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1840 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Betel 
,cultul Penticostal, localitatea Grăniceşti 
, jud.  Suceava 
 
Autori: 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte cu această destinație. 

 



 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 



Comisie)
1841 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 

Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Eli 
,cultul Penticostal, localitatea Gura Humorului 
, jud.  Suceava 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1842 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Hălmagiu 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare

 



 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1843 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Hăşdate 
, jud.  Cluj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”. 

 



 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1844 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Hăşdău 
, jud.  Hunedoara 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 

 



și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1845 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Hăşmaşu Ciceului 
, jud.  Bistriţa-Năsăud 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  

 



Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1846 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Betel 
,cultul Penticostal, localitatea Haţeg 
, jud.  Hunedoara 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 

 



subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1847 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Herina 
, jud.  Bistriţa-Năsăud 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 

 



condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1848 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 



Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Hodac 
, jud.  Mureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1849 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Hodoni 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

 



- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1850 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Hondol 
, jud.  Hunedoara 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 

 



Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1851 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Horodnic de Sus 
, jud.  Suceava 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  

 



Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1852 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Betel 
,cultul Penticostal, localitatea Huedin 
, jud.  Cluj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 

 



Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1853 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Gosen 
,cultul Penticostal, localitatea Huedin 
, jud.  Cluj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 

 



care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1854 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Elim 
,cultul Penticostal, localitatea Hunedoara 
, jud.  Hunedoara 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 

 



este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1855 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Emanuel

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 

 



Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

,cultul Penticostal, localitatea Hunedoara 
, jud.  Hunedoara 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 



asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1856 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Golgota 
,cultul Penticostal, localitatea Hunedoara 
, jud.  Hunedoara 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

 



- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1857 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Maranata 
,cultul Penticostal, localitatea Hunedoara 
, jud.  Hunedoara 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 

 



asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1858 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Husasău de Criş 
, jud.  Bihor 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 

 



administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1859 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Iadăra 
, jud.  Maramureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 

 



precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1860 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Iaslovăţ 
, jud.  Suceava 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 

 



administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1861 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală nr. 1 
,cultul Penticostal, localitatea Iaşi 
, jud.  Iaşi 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate.. 

 



 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1862 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală nr. 3 
,cultul Penticostal, localitatea Iaşi 
, jud.  Iaşi

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor.

 



Grupa/Titlul 59 
Art 12 

 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ Motivația 



lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

sursa de finanțare respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1863 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală nr. 4 
,cultul Penticostal, localitatea Iaşi 
, jud.  Iaşi 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 

 



Guvernului). 
 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1864 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Străjerul 
,cultul Penticostal, localitatea Iaşi 
, jud.  Iaşi 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 

 



2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1865 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Ziua Harului 
,cultul Penticostal, localitatea Iaşi 
, jud.  Iaşi 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 

 



prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1866 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Ibăneşti 
, jud.  Botoşani 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 

 



credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1867 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Betel 
,cultul Penticostal, localitatea Ibăneşti 
, jud.  Mureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 

 



Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1868 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Iermata 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 

 



Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1869 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Tabor 
,cultul Penticostal, localitatea Iernut 
, jud.  Mureş 
 
Autori: 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte cu această destinație. 

 



 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 



Comisie)
1870 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 

Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Ighiel 
, jud.  Alba 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1871 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Golgota 
,cultul Penticostal, localitatea Igriş 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare

 



 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1872 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Ilia 
, jud.  Hunedoara 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”. 

 



 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1873 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Salem 
,cultul Penticostal, localitatea Ilişua 
, jud.  Bistriţa-Năsăud 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 

 



și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1874 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Betania 
,cultul Penticostal, localitatea Ilva Mică 
, jud.  Bistriţa-Năsăud 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  

 



Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1875 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Ineu 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 

 



subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1876 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Ipoteşti 
, jud.  Suceava 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 

 



condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1877 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 



Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Apostolică 
,cultul Penticostal, localitatea Iscroni 
, jud.  Hunedoara 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1878 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Izvin 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

 



- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1879 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Elim 
,cultul Penticostal, localitatea Jac 
, jud.  Sălaj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 

 



Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1880 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Jebel 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  

 



Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1881 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Jimbor 
, jud.  Bistriţa-Năsăud 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 

 



Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1882 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Betel 
,cultul Penticostal, localitatea Jucu de Mijloc 
, jud.  Cluj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 

 



care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1883 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Lăcriţa Mare 
, jud.  Dolj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 

 



este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1884 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 

 



Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

,cultul Penticostal, localitatea Lechinţa 
, jud.  Bistriţa-Năsăud 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 



asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1885 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Leş 
, jud.  Bihor 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

 



- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1886 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Leşu 
, jud.  Bistriţa-Năsăud 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 

 



asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1887 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Lilieşti 
, jud.  Prahova 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 

 



administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1888 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Pe stâncă Şoimoş 
,cultul Penticostal, localitatea Lipova 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 

 



precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1889 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Betesda 
,cultul Penticostal, localitatea Livada 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 

 



administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1890 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Livada 
, jud.  Cluj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate.. 

 



 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1891 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Livezile 
, jud.  Bistriţa-Năsăud

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor.

 



Grupa/Titlul 59 
Art 12 

 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ Motivația 



lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

sursa de finanțare respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1892 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Salem 
,cultul Penticostal, localitatea Livezile 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 

 



Guvernului). 
 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1893 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Lovrin 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 

 



2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1894 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Izvorul Vieţii 
,cultul Penticostal, localitatea Lugaşu de Jos 
, jud.  Bihor 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 

 



prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1895 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală ”Pe Stâncă” 
,cultul Penticostal, localitatea Lugoj 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 

 



credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1896 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Luna de Jos 
, jud.  Cluj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 

 



Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1897 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Betania 
,cultul Penticostal, localitatea Lunca Ilvei 
, jud.  Bistriţa-Năsăud 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 

 



Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1898 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Emanuel 
,cultul Penticostal, localitatea Lunca Mureşului 
, jud.  Alba 
 
Autori:

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte cu această destinație. 

 



 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 



Comisie)
1899 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 

Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Luncani 
, jud.  Cluj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1900 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Betel 
,cultul Penticostal, localitatea Lupeni 
, jud.  Hunedoara 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare

 



 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1901 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Maranata 
,cultul Penticostal, localitatea Lupeni 
, jud.  Hunedoara 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”. 

 



 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1902 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Lupeşti 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 

 



și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1903 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Lupoaia 
, jud.  Bihor 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  

 



Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1904 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Râul Vieții 
,cultul Penticostal, localitatea Lupoaia 
, jud.  Sălaj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 

 



subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1905 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Măderat 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 

 



condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1906 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 



Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Măgura Ilvei 
, jud.  Bistriţa-Năsăud 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1907 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Harul 
,cultul Penticostal, localitatea Maieru 
, jud.  Bistriţa-Năsăud 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

 



- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1908 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Emanuel 
,cultul Penticostal, localitatea Margine 
, jud.  Bihor 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 

 



Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1909 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Mărişel 
, jud.  Cluj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  

 



Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1910 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Betleem 
,cultul Penticostal, localitatea Medgidia 
, jud.  Constanţa 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 

 



Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1911 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Mehadica 
, jud.  Caraş-Severin 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 

 



care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1912 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Micăneşti 
, jud.  Hunedoara 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 

 



este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1913 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 

 



Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

,cultul Penticostal, localitatea Miceşti 
, jud.  Cluj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 



asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1914 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Mihăieşti 
, jud.  Cluj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

 



- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1915 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Betania 
,cultul Penticostal, localitatea Mijlocenii Bârgăului 
, jud.  Bistriţa-Năsăud 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 

 



asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1916 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Betania 
,cultul Penticostal, localitatea Milişăuţi 
, jud.  Suceava 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 

 



administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1917 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Minişu de Sus 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 

 



precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1918 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Mirşid 
, jud.  Sălaj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 

 



administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1919 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Mititei 
, jud.  Bistriţa-Năsăud 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate.. 

 



 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1920 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Betel 
,cultul Penticostal, localitatea Mitocu Dragomirnei 
, jud.  Suceava

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor.

 



Grupa/Titlul 59 
Art 12 

 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ Motivația 



lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

sursa de finanțare respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1921 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Maranata 
,cultul Penticostal, localitatea Moftinu Mic 
, jud.  Satu Mare 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 

 



Guvernului). 
 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1922 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Mogoşeni 
, jud.  Bistriţa-Năsăud 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 

 



2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1923 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Betel 
,cultul Penticostal, localitatea Moigrad-Porolissum 
, jud.  Sălaj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 

 



prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1924 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Apa Vieţii 
,cultul Penticostal, localitatea Moldova Veche 
, jud.  Caraş-Severin 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 

 



credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1925 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Filadelfia 
,cultul Penticostal, localitatea Moldoveni 
, jud.  Ialomiţa 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 

 



Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1926 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Monariu 
, jud.  Bistriţa-Năsăud 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 

 



Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1927 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Morlaca 
, jud.  Cluj 
 
Autori: 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte cu această destinație. 

 



 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 



Comisie)
1928 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 

Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Moruţ 
, jud.  Bistriţa-Năsăud 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1929 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Filadelfia 
,cultul Penticostal, localitatea Moşniţa Nouă 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare

 



 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1930 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Moşniţa Veche 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”. 

 



 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1931 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Moţca 
, jud.  Iaşi 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 

 



și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1932 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica penticostala Maranata 
,cultul Penticostal, localitatea Murfatlar 
, jud.  Constanţa 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  

 



Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1933 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Nădlac 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 

 



subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1934 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Calea Bună 
,cultul Penticostal, localitatea Năsăud 
, jud.  Bistriţa-Năsăud 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 

 



condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1935 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 



Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Emanuel 
,cultul Penticostal, localitatea Năsăud 
, jud.  Bistriţa-Năsăud 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1936 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Negrileşti 
, jud.  Bistriţa-Năsăud 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

 



- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1937 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Nemţişor 
, jud.  Neamţ 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 

 



Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1938 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Mirşid 
, jud.  Sălaj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  

 



Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1939 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Mititei 
, jud.  Bistriţa-Năsăud 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 

 



Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1940 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Betel 
,cultul Penticostal, localitatea Mitocu Dragomirnei 
, jud.  Suceava 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 

 



care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1941 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Maranata 
,cultul Penticostal, localitatea Moftinu Mic 
, jud.  Satu Mare 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 

 



este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1942 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 

 



Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

,cultul Penticostal, localitatea Mogoşeni 
, jud.  Bistriţa-Năsăud 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 



asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1943 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Betel 
,cultul Penticostal, localitatea Moigrad-Porolissum 
, jud.  Sălaj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

 



- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1944 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Apa Vieţii 
,cultul Penticostal, localitatea Moldova Veche 
, jud.  Caraş-Severin 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 

 



asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1945 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Filadelfia 
,cultul Penticostal, localitatea Moldoveni 
, jud.  Ialomiţa 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 

 



administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1946 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Monariu 
, jud.  Bistriţa-Năsăud 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 

 



precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1947 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Morlaca 
, jud.  Cluj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 

 



administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1948 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Moruţ 
, jud.  Bistriţa-Năsăud 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate.. 

 



 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1949 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Filadelfia 
,cultul Penticostal, localitatea Moşniţa Nouă 
, jud.  Timiş

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor.

 



Grupa/Titlul 59 
Art 12 

 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ Motivația 



lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

sursa de finanțare respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1950 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Moşniţa Veche 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 

 



Guvernului). 
 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1951 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Moţca 
, jud.  Iaşi 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 

 



2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1952 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica penticostala Maranata 
,cultul Penticostal, localitatea Murfatlar 
, jud.  Constanţa 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 

 



prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1953 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Nădlac 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 

 



credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1954 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Calea Bună 
,cultul Penticostal, localitatea Năsăud 
, jud.  Bistriţa-Năsăud 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 

 



Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1955 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Emanuel 
,cultul Penticostal, localitatea Năsăud 
, jud.  Bistriţa-Năsăud 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 

 



Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1956 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Negrileşti 
, jud.  Bistriţa-Năsăud 
 
Autori: 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte cu această destinație. 

 



 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 



Comisie)
1957 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 

Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Nemţişor 
, jud.  Neamţ 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1958 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Parţa 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare

 



 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1959 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Maranta 
,cultul Penticostal, localitatea Pătrăuţi 
, jud.  Suceava 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”. 

 



 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1960 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Betania 
,cultul Penticostal, localitatea Păuliş 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 

 



și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1961 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Betel 
,cultul Penticostal, localitatea Paşcani 
, jud.  Iaşi 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  

 



Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1962 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Betleem 
,cultul Penticostal, localitatea Paşcani 
, jud.  Iaşi 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 

 



subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1963 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Maranata 
,cultul Penticostal, localitatea Paşcani 
, jud.  Iaşi 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 

 



condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1964 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 



Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Betania 
,cultul Penticostal, localitatea Periam 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1965 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Salem 
,cultul Penticostal, localitatea Petreşti 
, jud.  Alba 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

 



- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1966 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Betania Lonea 
,cultul Penticostal, localitatea Petrila 
, jud.  Hunedoara 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 

 



Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1967 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Muntele Sionului 
,cultul Penticostal, localitatea Petrila 
, jud.  Hunedoara 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  

 



Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1968 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Petroasa Mare 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 

 



Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1969 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Filadelfia 
,cultul Penticostal, localitatea Petroşani 
, jud.  Hunedoara 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 

 



care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1970 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Betel 
,cultul Penticostal, localitatea Peşteana 
, jud.  Hunedoara 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 

 



este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1971 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 

 



Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

,cultul Penticostal, localitatea Peştişu Mare 
, jud.  Hunedoara 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 



asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1972 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Piatra 
, jud.  Bistriţa-Năsăud 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

 



- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1973 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Pilu 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 

 



asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1974 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Elim 
,cultul Penticostal, localitatea Piteşti 
, jud.  Argeş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 

 



administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1975 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Maranata 
,cultul Penticostal, localitatea Piteşti 
, jud.  Argeş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 

 



precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1976 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostala Filadelfia 
,cultul Penticostal, localitatea Piteşti 
, jud.  Argeş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 

 



administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1977 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Bereasca 
,cultul Penticostal, localitatea Ploieşti 
, jud.  Prahova 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate.. 

 



 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1978 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Betania 
,cultul Penticostal, localitatea Ploieşti 
, jud.  Prahova

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor.

 



Grupa/Titlul 59 
Art 12 

 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ Motivația 



lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

sursa de finanțare respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1979 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostala Betania II 
,cultul Penticostal, localitatea Ploieşti 
, jud.  Prahova 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 

 



Guvernului). 
 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1980 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Emanuel 
,cultul Penticostal, localitatea Ploieşti 
, jud.  Prahova 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 

 



2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1981 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Sion 
,cultul Penticostal, localitatea Ploieşti 
, jud.  Prahova 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 

 



prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1982 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Plopeni 
, jud.  Suceava 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 

 



credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1983 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Poderei 
, jud.  Bistriţa-Năsăud 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 

 



Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1984 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Betel 
,cultul Penticostal, localitatea Poienile Zagrei 
, jud.  Bistriţa-Năsăud 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 

 



Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1985 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Popeni 
, jud.  Sălaj 
 
Autori: 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte cu această destinație. 

 



 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 



Comisie)
1986 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 

Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Muntele Sionului 
,cultul Penticostal, localitatea Pui 
, jud.  Hunedoara 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1987 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Purcărete 
, jud.  Bistriţa-Năsăud 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare

 



 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1988 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Racâş 
, jud.  Sălaj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”. 

 



 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1989 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Răchita 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 

 



și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1990 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Maranata 
,cultul Penticostal, localitatea Rădăuţi 
, jud.  Suceava 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  

 



Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1991 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Rădeşti 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 

 



subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1992 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Treime 
,cultul Penticostal, localitatea Râmnicu-Vâlcea 
, jud.  Vâlcea 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 

 



condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1993 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 



Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Vestea Bună 
,cultul Penticostal, localitatea Râmnicu-Vâlcea 
, jud.  Vâlcea 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1994 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Bethel 
,cultul Penticostal, localitatea Răstoliţa 
, jud.  Mureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

 



- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1995 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Betel 
,cultul Penticostal, localitatea Rebrişoara 
, jud.  Bistriţa-Năsăud 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 

 



Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1996 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Bethel 
,cultul Penticostal, localitatea Reghin 
, jud.  Mureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  

 



Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1997 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală nr. 1 
,cultul Penticostal, localitatea Reteag 
, jud.  Bistriţa-Năsăud 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 

 



Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1998 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Nr. 2 
,cultul Penticostal, localitatea Reteag 
, jud.  Bistriţa-Năsăud 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 

 



care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

1999 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Reuseni 
, jud.  Suceava 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă

 



este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2000 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Cezareea

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 

 



Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

,cultul Penticostal, localitatea Reşiţa 
, jud.  Caraş-Severin 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 



asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2001 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Izvorul Vieţii 
,cultul Penticostal, localitatea Reşiţa 
, jud.  Caraş-Severin 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

 



- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2002 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Alfa şi Omega 
,cultul Penticostal, localitatea Rodna 
, jud.  Bistriţa-Năsăud 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 

 



asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2003 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Betleem 
,cultul Penticostal, localitatea Rodna 
, jud.  Bistriţa-Năsăud 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 

 



administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2004 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Românaşi 
, jud.  Sălaj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 

 



precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2005 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Romanii de Sus 
, jud.  Vâlcea 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 

 



administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2006 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica penticostala 
,cultul Penticostal, localitatea Romita 
, jud.  Sălaj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate.. 

 



 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2007 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Roşia Montană 
, jud.  Alba

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor.

 



Grupa/Titlul 59 
Art 12 

 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ Motivația 



lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

sursa de finanțare respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2008 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Eben-Ezer 
,cultul Penticostal, localitatea Rugăşeşti 
, jud.  Cluj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 

 



Guvernului). 
 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2009 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Runcu Salvei 
, jud.  Bistriţa-Năsăud 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 

 



2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2010 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Sacalasău 
, jud.  Bihor 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 

 



prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2011 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Filadelfia 
,cultul Penticostal, localitatea Săcălaz 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 

 



credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2012 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Eben-Ezer 
,cultul Penticostal, localitatea Sălard 
, jud.  Bihor 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 

 



Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2013 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Salva 
, jud.  Bistriţa-Năsăud 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 

 



Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2014 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Tabor 
,cultul Penticostal, localitatea Sâmbăteni 
, jud.  Arad 
 
Autori: 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte cu această destinație. 

 



 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 



Comisie)
2015 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 

Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Stânca Vieţii 
,cultul Penticostal, localitatea Sănduleşti 
, jud.  Cluj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2016 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Nr. 1 
,cultul Penticostal, localitatea Sângeorz-Băi 
, jud.  Bistriţa-Năsăud 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare

 



 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2017 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Nr. 2 
,cultul Penticostal, localitatea Sângeorz-Băi 
, jud.  Bistriţa-Năsăud 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”. 

 



 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2018 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostala Maranata 
,cultul Penticostal, localitatea Sânleani 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 

 



și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2019 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Sânmihaiu Român 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  

 



Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2020 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Sânnicoară 
, jud.  Cluj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 

 



subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2021 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Filadelfia 
,cultul Penticostal, localitatea Sânnicolau Mare 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 

 



condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2022 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 



Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Eben Ezer 
,cultul Penticostal, localitatea Sânpetru 
, jud.  Hunedoara 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2023 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Sânpetru de Câmpie 
, jud.  Mureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

 



- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2024 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Sărand 
, jud.  Bihor 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 

 



Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2025 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Betel 
,cultul Penticostal, localitatea Sărata 
, jud.  Bistriţa-Năsăud 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  

 



Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2026 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Agape 
,cultul Penticostal, localitatea Săsarm 
, jud.  Bistriţa-Năsăud 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 

 



Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2027 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Betania 
,cultul Penticostal, localitatea Sebiş 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 

 



care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2028 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Emanuel 
,cultul Penticostal, localitatea Sebiş 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 

 



este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2029 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 

 



Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

,cultul Penticostal, localitatea Secaş 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 



asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2030 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Semlac 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

 



- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2031 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casa de rugăciune Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Sfântu Gheorghe 
, jud.  Mureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 

 



asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2032 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Emanuel 
,cultul Penticostal, localitatea Sibiu 
, jud.  Sibiu 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 

 



administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2033 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Sf. Treime 
,cultul Penticostal, localitatea Sibiu 
, jud.  Sibiu 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 

 



precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2034 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Centrul Crestin Templul Inchinarii 
,cultul Penticostal, localitatea Sibiu 
, jud.  Sibiu 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 

 



administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2035 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Sic 
, jud.  Cluj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate.. 

 



 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2036 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Betel 
,cultul Penticostal, localitatea Sighetu Marmaţiei 
, jud.  Maramureş

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor.

 



Grupa/Titlul 59 
Art 12 

 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ Motivația 



lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

sursa de finanțare respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2037 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Sighetu Silvaniei 
, jud.  Sălaj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 

 



Guvernului). 
 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2038 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Betel 
,cultul Penticostal, localitatea Sighişoara 
, jud.  Mureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 

 



2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2039 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Betleem 
,cultul Penticostal, localitatea Sigmir 
, jud.  Bistriţa-Năsăud 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 

 



prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2040 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Simeria 
, jud.  Hunedoara 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 

 



credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2041 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Betel 
,cultul Penticostal, localitatea Slatina 
, jud.  Olt 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 

 



Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2042 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Slobozia 
, jud.  Ialomiţa 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 

 



Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2043 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Slobozia Bradului 
, jud.  Vrancea 
 
Autori: 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte cu această destinație. 

 



 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 



Comisie)
2044 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 

Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Someşu Rece 
, jud.  Cluj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2045 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Betel 
,cultul Penticostal, localitatea Spermezeu 
, jud.  Bistriţa-Năsăud 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare

 



 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2046 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Maranata 
,cultul Penticostal, localitatea Stârciu 
, jud.  Sălaj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”. 

 



 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2047 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Samariteanul 
,cultul Penticostal, localitatea Stăuceni 
, jud.  Botoşani 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 

 



și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2048 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Speranţa 
,cultul Penticostal, localitatea Sterpoaia 
, jud.  Gorj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  

 



Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2049 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Stoiana 
, jud.  Cluj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 

 



subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2050 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Strâmba 
, jud.  Bistriţa-Năsăud 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 

 



condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2051 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 



Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casa de rugăciune Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Strehaia 
, jud.  Mehedinţi 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2052 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Filadelfia 
,cultul Penticostal, localitatea Streisângeorgiu 
, jud.  Hunedoara 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

 



- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2053 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Strugureni 
, jud.  Bistriţa-Năsăud 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 

 



Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2054 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Betel 
,cultul Penticostal, localitatea Suceava 
, jud.  Suceava 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  

 



Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2055 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Filadelfia 
,cultul Penticostal, localitatea Suceava 
, jud.  Suceava 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 

 



Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2056 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Sf. Ilie 
,cultul Penticostal, localitatea Suceava 
, jud.  Suceava 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 

 



care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2057 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Speranţa 
,cultul Penticostal, localitatea Suceava 
, jud.  Suceava 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 

 



este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2058 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 

 



Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

,cultul Penticostal, localitatea Suiug 
, jud.  Bihor 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 



asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2059 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Suplacu de Barcău 
, jud.  Bihor 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

 



- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2060 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Bethleem 
,cultul Penticostal, localitatea Surani 
, jud.  Prahova 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 

 



asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2061 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Surducu Mic 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 

 



administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2062 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Betel 
,cultul Penticostal, localitatea Târgu Lăpuş 
, jud.  Maramureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 

 



precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2063 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Adunarea Liberă Creştină 
,cultul Penticostal, localitatea Târgu Mureş 
, jud.  Mureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 

 



administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2064 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica lui Hristos 
,cultul Penticostal, localitatea Târgu Mureş 
, jud.  Mureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate.. 

 



 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2065 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Betel 
,cultul Penticostal, localitatea Târgu Mureş 
, jud.  Mureş

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor.

 



Grupa/Titlul 59 
Art 12 

 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ Motivația 



lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

sursa de finanțare respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2066 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Filadelfia 
,cultul Penticostal, localitatea Târgu Mureş 
, jud.  Mureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 

 



Guvernului). 
 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2067 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casa de rugăciune Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Târgu Mureş 
, jud.  Mureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 

 



2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2068 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Betleem 
,cultul Penticostal, localitatea Târgu Ocna 
, jud.  Bacău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 

 



prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2069 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Tarna Mare 
, jud.  Satu Mare 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 

 



credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2070 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Târnava 
, jud.  Sibiu 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 

 



Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2071 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Târnova 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 

 



Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2072 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Betel 
,cultul Penticostal, localitatea Tăureni 
, jud.  Mureş 
 
Autori: 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte cu această destinație. 

 



 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 



Comisie)
2073 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 

Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Betania 
,cultul Penticostal, localitatea Teaca 
, jud.  Bistriţa-Năsăud 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2074 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Telciu 
, jud.  Bistriţa-Năsăud 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare

 



 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2075 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Teremia Mică 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”. 

 



 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2076 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Elim 
,cultul Penticostal, localitatea Timişoara 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 

 



și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2077 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Metanoia 
,cultul Penticostal, localitatea Timişoara 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  

 



Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2078 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Poarta Cerului 
,cultul Penticostal, localitatea Timişoara 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 

 



subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2079 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Apostolica Efrata 
,cultul Penticostal, localitatea Tincova 
, jud.  Caraş-Severin 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 

 



condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2080 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 



Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Golgota 
,cultul Penticostal, localitatea Tisa 
, jud.  Hunedoara 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2081 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Tomnatic 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

 



- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2082 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Topleţ 
, jud.  Caraş-Severin 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 

 



Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2083 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Tritenii de Jos 
, jud.  Cluj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  

 



Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2084 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Tritenii de Sus 
, jud.  Cluj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 

 



Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2085 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Emanuel 
,cultul Penticostal, localitatea Tulghieş 
, jud.  Maramureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 

 



care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2086 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Apostolică Betel 
,cultul Penticostal, localitatea Turda 
, jud.  Cluj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 

 



este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2087 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica lui Dumnezeu Apostolică Creştină Filadelfia 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 

 



Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

,cultul Penticostal, localitatea Turda 
, jud.  Cluj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 



asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2088 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Turda 
, jud.  Cluj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

 



- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2089 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Alfa şi Omega 
,cultul Penticostal, localitatea Turda 
, jud.  Cluj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 

 



asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2090 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Calea Vieţii 
,cultul Penticostal, localitatea Turda 
, jud.  Cluj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 

 



administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2091 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Filadelfia 
,cultul Penticostal, localitatea Turda 
, jud.  Cluj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 

 



precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2092 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Speranţa 
,cultul Penticostal, localitatea Turda 
, jud.  Cluj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 

 



administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2093 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Turţ 
, jud.  Satu Mare 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate.. 

 



 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2094 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Filadelfia 
,cultul Penticostal, localitatea Ulmeni 
, jud.  Maramureş

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor.

 



Grupa/Titlul 59 
Art 12 

 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ Motivația 



lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

sursa de finanțare respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2095 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Unirea 
, jud.  Bistriţa-Năsăud 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 

 



Guvernului). 
 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2096 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Urecheni 
, jud.  Neamţ 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 

 



2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2097 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Uriu 
, jud.  Bistriţa-Năsăud 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 

 



prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2098 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Filadelfia 
,cultul Penticostal, localitatea Urseni 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 

 



credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2099 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostala Filadelfia 
,cultul Penticostal, localitatea Urziceni 
, jud.  Ialomiţa 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 

 



Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2100 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Filadelfia 
,cultul Penticostal, localitatea Utvin 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 

 



Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2101 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Salem 
,cultul Penticostal, localitatea Vălcani 
, jud.  Timiş 
 
Autori: 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte cu această destinație. 

 



 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 



Comisie)
2102 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 

Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Vâlcelele Bune 
, jud.  Hunedoara 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2103 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Valea Dâljii 
, jud.  Hunedoara 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare

 



 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2104 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Betleem 
,cultul Penticostal, localitatea Valea Drăganului 
, jud.  Cluj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”. 

 



 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2105 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Valea Mare de Criş 
, jud.  Bihor 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 

 



și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2106 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Maghiară 
,cultul Penticostal, localitatea Vama 
, jud.  Satu Mare 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  

 



Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2107 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Vestea Buna 
,cultul Penticostal, localitatea Vama 
, jud.  Satu Mare 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 

 



subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2108 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Vama 
, jud.  Suceava 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 

 



condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2109 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 



Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Elim 
,cultul Penticostal, localitatea Vârfu Câmpului 
, jud.  Botoşani 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2110 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Eben-Ezer 
,cultul Penticostal, localitatea Vaslui 
, jud.  Vaslui 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

 



- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2111 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Emanuel 
,cultul Penticostal, localitatea Văşcăuţi 
, jud.  Suceava 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 

 



Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2112 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Maranata 
,cultul Penticostal, localitatea Vetrişoaia 
, jud.  Vaslui 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  

 



Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2113 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală nr. 1 
,cultul Penticostal, localitatea Vicovu de Sus 
, jud.  Suceava 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 

 



Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2114 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Sf. Treime 
,cultul Penticostal, localitatea Vicovu de Sus 
, jud.  Suceava 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 

 



care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2115 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Filadelfia 
,cultul Penticostal, localitatea Victor Vlad Delamarina 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 

 



este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2116 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casa de rugăciune Penticostală

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 

 



Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

,cultul Penticostal, localitatea Viile Tecii 
, jud.  Bistriţa-Năsăud 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 



asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2117 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Emanuel 
,cultul Penticostal, localitatea Vinga 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

 



- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2118 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Emanuel 
,cultul Penticostal, localitatea Vladimirescu 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 

 



asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2119 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Voitinel 
, jud.  Suceava 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 

 



administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2120 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Filadelfia 
,cultul Penticostal, localitatea Vucova 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 

 



precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2121 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostala Maranata 
,cultul Penticostal, localitatea Vulcan 
, jud.  Hunedoara 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul

 



administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2122 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Betel 
,cultul Penticostal, localitatea Zagra 
, jud.  Bistriţa-Năsăud 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate.. 

 



 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2123 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Noua Speranţă 
,cultul Penticostal, localitatea Zalău 
, jud.  Sălaj

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor.

 



Grupa/Titlul 59 
Art 12 

 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ Motivația 



lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

sursa de finanțare respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2124 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Betania 
,cultul Penticostal, localitatea Şandra 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 

 



Guvernului). 
 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2125 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Şanţ 
, jud.  Bistriţa-Năsăud 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 

 



2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2126 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Şardu 
, jud.  Cluj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 

 



prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2127 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Şăulia 
, jud.  Mureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 

 



credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2128 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Şerbăuţi 
, jud.  Suceava 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 

 



Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2129 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Şieu-Măgheruş 
, jud.  Bistriţa-Năsăud 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 

 



Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2130 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Şieu-Odorhei 
, jud.  Bistriţa-Năsăud 
 
Autori: 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte cu această destinație. 

 



 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 



Comisie)
2131 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 

Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Efrata 
,cultul Penticostal, localitatea Şimand 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2132 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Betania 
,cultul Penticostal, localitatea Şintereag 
, jud.  Bistriţa-Năsăud 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare

 



 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2133 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Şipet 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”. 

 



 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2134 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostala Maranata 
,cultul Penticostal, localitatea Şirioara 
, jud.  Bistriţa-Năsăud 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 

 



și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2135 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Emanuel 
,cultul Penticostal, localitatea Ştei 
, jud.  Bihor 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  

 



Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2136 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Speranţa 
,cultul Penticostal, localitatea Ştei 
, jud.  Bihor 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 

 



subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2137 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală 
,cultul Penticostal, localitatea Ţârdenii Mari 
, jud.  Bacău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 

 



condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2138 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 



Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Abram 
, jud.  Bihor 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2139 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Abrămuţ 
, jud.  Bihor 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

 



- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2140 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casa de rugăciune Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Abrud 
, jud.  Alba 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 

 



Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2141 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Aciuţa 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  

 



Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2142 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casa de rugăciune Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Adămuş 
, jud.  Mureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 

 



Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2143 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă Sf. Treime 
,cultul Baptist, localitatea Adjud 
, jud.  Vrancea 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 

 



care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2144 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casa de rugăciune Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Adjud 
, jud.  Vrancea 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 

 



este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2145 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casa de rugăciune Baptistă

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 

 



Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

,cultul Baptist, localitatea Afânata 
, jud.  Vâlcea 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 



asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2146 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Agadici 
, jud.  Caraş-Severin 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

 



- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2147 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă Harul 
,cultul Baptist, localitatea Agârbiciu 
, jud.  Sibiu 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 

 



asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2148 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Aghireş 
, jud.  Sălaj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 

 



administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2149 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Aghireşu-Fabrici 
, jud.  Cluj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 

 



precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2150 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Agrij 
, jud.  Sălaj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 

 



administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2151 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Agrişu Mare 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate.. 

 



 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2152 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Agrişu Mic 
, jud.  Arad

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor.

 



Grupa/Titlul 59 
Art 12 

 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ Motivația 



lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

sursa de finanțare respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2153 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă Betania 
,cultul Baptist, localitatea Aiud 
, jud.  Alba 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 

 



Guvernului). 
 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2154 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă Sf. Treime 
,cultul Baptist, localitatea Aiud 
, jud.  Alba 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 

 



2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2155 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Alba 
, jud.  Botoşani 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 

 



prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2156 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă Cetatea 
,cultul Baptist, localitatea Alba Iulia 
, jud.  Alba 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 

 



credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2157 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casa de rugăciune Baptistă I 
,cultul Baptist, localitatea Alba Iulia 
, jud.  Alba 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 

 



Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2158 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casa de rugăciune Baptistă II 
,cultul Baptist, localitatea Alba Iulia 
, jud.  Alba 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 

 



Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2159 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casa de rugăciune Baptistă III 
,cultul Baptist, localitatea Alba Iulia 
, jud.  Alba 
 
Autori: 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte cu această destinație. 

 



 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 



Comisie)
2160 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 

Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Aldeşti 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2161 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă Emanuel 
,cultul Baptist, localitatea Alexandria 
, jud.  Teleorman 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare

 



 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2162 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă Sf. Treime 
,cultul Baptist, localitatea Aleşd 
, jud.  Bihor 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”. 

 



 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2163 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Almăjel 
, jud.  Mehedinţi 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 

 



și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2164 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Almaş 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  

 



Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2165 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casa de rugăciune Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Almaş 
, jud.  Neamţ 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 

 



subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2166 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Almaşu 
, jud.  Sălaj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 

 



condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2167 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 



Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Alparea 
, jud.  Bihor 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2168 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă Emanuel 
,cultul Baptist, localitatea Aluniş 
, jud.  Cluj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

 



- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2169 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Aluniş 
, jud.  Mureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 

 



Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2170 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Andrid 
, jud.  Satu Mare 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  

 



Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2171 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă Betel 
,cultul Baptist, localitatea Anina 
, jud.  Caraş-Severin 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 

 



Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2172 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă Oraşul Nou 
,cultul Baptist, localitatea Anina 
, jud.  Caraş-Severin 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 

 



care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2173 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Aninoasa 
, jud.  Hunedoara 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 

 



este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2174 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 

 



Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

,cultul Baptist, localitatea Apahida 
, jud.  Cluj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 



asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2175 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Apalina 
, jud.  Mureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

 



- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2176 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Apateu 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 

 



asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2177 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă Betania 
,cultul Baptist, localitatea Arad 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 

 



administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2178 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă Betania II 
,cultul Baptist, localitatea Arad 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 

 



precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2179 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă Betel 
,cultul Baptist, localitatea Arad 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 

 



administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2180 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă Biruinţa 
,cultul Baptist, localitatea Arad 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate.. 

 



 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2181 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă Credinţa 
,cultul Baptist, localitatea Arad 
, jud.  Arad

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor.

 



Grupa/Titlul 59 
Art 12 

 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ Motivația 



lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

sursa de finanțare respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2182 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă Dragostea 
,cultul Baptist, localitatea Arad 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 

 



Guvernului). 
 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2183 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă Emanuel 
,cultul Baptist, localitatea Arad 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 

 



2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2184 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă Golgota 
,cultul Baptist, localitatea Arad 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 

 



prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2185 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă Harul 
,cultul Baptist, localitatea Arad 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 

 



credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2186 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptista IAS Muresul 
,cultul Baptist, localitatea Arad 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 

 



Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2187 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă Învierea 
,cultul Baptist, localitatea Arad 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 

 



Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2188 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă Maghiară II 
,cultul Baptist, localitatea Arad 
, jud.  Arad 
 
Autori: 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte cu această destinație. 

 



 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 



Comisie)
2189 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 

Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă Maranatha 
,cultul Baptist, localitatea Arad 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2190 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă Osana 
,cultul Baptist, localitatea Arad 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare

 



 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2191 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă Pregătirea 
,cultul Baptist, localitatea Arad 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”. 

 



 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2192 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă Renaşterea 
,cultul Baptist, localitatea Arad 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 

 



și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2193 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă Speranţa 
,cultul Baptist, localitatea Arad 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  

 



Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2194 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă Şega 
,cultul Baptist, localitatea Arad 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 

 



subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2195 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Arăneag 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 

 



condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2196 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 



Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Arborea 
, jud.  Botoşani 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2197 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Archiş 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

 



- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2198 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă Maghiară 
,cultul Baptist, localitatea Baia Mare 
, jud.  Maramureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 

 



Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2199 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Baia Sprie 
, jud.  Maramureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  

 



Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2200 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Treime 
,cultul Baptist, localitatea Băicoi 
, jud.  Prahova 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 

 



Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2201 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Betesda 
,cultul Baptist, localitatea Băile Felix 
, jud.  Bihor 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 

 



care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2202 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptista 
,cultul Baptist, localitatea Băile Herculane 
, jud.  Caraş-Severin 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 

 



este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2203 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casa de rugaciune Baptistă

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 

 



Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

,cultul Baptist, localitatea Băileşti 
, jud.  Dolj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 



asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2204 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă Harul 
,cultul Baptist, localitatea Băiţa 
, jud.  Hunedoara 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

 



- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2205 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Bala de Sus 
, jud.  Mehedinţi 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 

 



asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2206 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Emanuel 
,cultul Baptist, localitatea Balaci 
, jud.  Teleorman 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 

 



administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2207 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Bălaia 
, jud.  Bihor 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 

 



precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2208 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Balc 
, jud.  Bihor 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 

 



administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2209 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Balinţi 
, jud.  Botoşani 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate.. 

 



 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2210 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Bălnaca 
, jud.  Bihor

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor.

 



Grupa/Titlul 59 
Art 12 

 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ Motivația 



lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

sursa de finanțare respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2211 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casa de rugăciune Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Balomir 
, jud.  Hunedoara 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 

 



Guvernului). 
 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2212 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casa de rugăciune Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Balş 
, jud.  Olt 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 

 



2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2213 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Băneasa 
, jud.  Giurgiu 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 

 



prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2214 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Bănia 
, jud.  Caraş-Severin 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 

 



credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2215 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Bărăi 
, jud.  Cluj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 

 



Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2216 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Bărbosu 
, jud.  Caraş-Severin 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 

 



Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2217 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Bărboşi 
, jud.  Mureş 
 
Autori: 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte cu această destinație. 

 



 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 



Comisie)
2218 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 

Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casa de rugăciune Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Bârlad 
, jud.  Vaslui 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2219 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Bârsa 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare

 



 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2220 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Golgota 
,cultul Baptist, localitatea Bârza 
, jud.  Caraş-Severin 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”. 

 



 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2221 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Bârzava 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 

 



și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2222 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Bârzeşti 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  

 



Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2223 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Basarabasa 
, jud.  Hunedoara 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 

 



subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2224 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Bata 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 

 



condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2225 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 



Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Batăr 
, jud.  Bihor 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2226 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Băuţar 
, jud.  Caraş-Severin 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

 



- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2227 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Baziaş 
, jud.  Caraş-Severin 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 

 



Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2228 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Bazoş 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  

 



Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2229 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Becicherecu Mic 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 

 



Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2230 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă Emanuel 
,cultul Baptist, localitatea Beclean 
, jud.  Bistriţa-Năsăud 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 

 



care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2231 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Bedeciu 
, jud.  Cluj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 

 



este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2232 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 

 



Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

,cultul Baptist, localitatea Beica de Jos 
, jud.  Mureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 



asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2233 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Beiu 
, jud.  Teleorman 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

 



- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2234 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Betania 
,cultul Baptist, localitatea Beiuş 
, jud.  Bihor 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 

 



asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2235 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Maranatha 
,cultul Baptist, localitatea Beiuş 
, jud.  Bihor 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 

 



administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2236 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Beiuşele 
, jud.  Bihor 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 

 



precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2237 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Belin 
, jud.  Covasna 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 

 



administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2238 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Beliu 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate.. 

 



 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2239 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Belobreşca 
, jud.  Caraş-Severin

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor.

 



Grupa/Titlul 59 
Art 12 

 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ Motivația 



lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

sursa de finanțare respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2240 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Beneşti 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 

 



Guvernului). 
 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2241 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Berechiu 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 

 



2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2242 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Berechiu 
, jud.  Bihor 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 

 



prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2243 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Beregsău Mare 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 

 



credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2244 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Berindia 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 

 



Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2245 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Berini 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 

 



Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2246 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Berlişte 
, jud.  Caraş-Severin 
 
Autori: 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte cu această destinație. 

 



 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 



Comisie)
2247 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 

Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Berzasca 
, jud.  Caraş-Severin 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2248 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Berzovia 
, jud.  Caraş-Severin 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare

 



 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2249 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Bicăcel 
, jud.  Bihor 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”. 

 



 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2250 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Bicaci 
, jud.  Bihor 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 

 



și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2251 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Bicălatu 
, jud.  Cluj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  

 



Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2252 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Treime 
,cultul Baptist, localitatea Bicaz 
, jud.  Maramureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 

 



subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2253 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Bicaz 
, jud.  Neamţ 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 

 



condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2254 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 



Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casa de rugăciune Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Bicaz-Chei 
, jud.  Neamţ 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2255 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casa de rugăciune Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Bicazu Ardelean 
, jud.  Neamţ 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

 



- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2256 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Bichigi 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 

 



Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2257 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă Maghiară 
,cultul Baptist, localitatea Biharia 
, jud.  Bihor 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  

 



Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2258 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă Betel 
,cultul Baptist, localitatea Biled 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 

 



Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2259 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Biniş 
, jud.  Caraş-Severin 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 

 



care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2260 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Birchiş 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 

 



este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2261 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 

 



Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

,cultul Baptist, localitatea Bircii 
, jud.  Olt 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 



asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2262 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Birtin 
, jud.  Bihor 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

 



- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2263 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Bistra 
, jud.  Bihor 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 

 



asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2264 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă Betania 
,cultul Baptist, localitatea Bistriţa 
, jud.  Bistriţa-Năsăud 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 

 



administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2265 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă Emanuel 
,cultul Baptist, localitatea Bistriţa 
, jud.  Bistriţa-Năsăud 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 

 



precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2266 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă Gogota 
,cultul Baptist, localitatea Bistriţa 
, jud.  Bistriţa-Năsăud 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 

 



administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2267 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă Harul 
,cultul Baptist, localitatea Bistriţa 
, jud.  Bistriţa-Năsăud 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate.. 

 



 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2268 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă Maghiară 
,cultul Baptist, localitatea Bistriţa 
, jud.  Bistriţa-Năsăud

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor.

 



Grupa/Titlul 59 
Art 12 

 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ Motivația 



lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

sursa de finanțare respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2269 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Bivolăria 
, jud.  Suceava 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 

 



Guvernului). 
 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2270 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Bobda 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 

 



2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2271 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casa de rugăciune Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Bobohalma 
, jud.  Mureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 

 



prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2272 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Bochia 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 

 



credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2273 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Bocsig 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 

 



Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2274 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Adunarea Harul Suveran 
,cultul Baptist, localitatea Bocşa 
, jud.  Caraş-Severin 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 

 



Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2275 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Bocşa 
, jud.  Caraş-Severin 
 
Autori: 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte cu această destinație. 

 



 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 



Comisie)
2276 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 

Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Bocşa 
, jud.  Sălaj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2277 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Bogdana 
, jud.  Sălaj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare

 



 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2278 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Bogei 
, jud.  Bihor 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”. 

 



 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2279 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Bogodinţ 
, jud.  Caraş-Severin 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 

 



și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2280 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Boldur 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  

 



Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2281 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Bolvaşniţa 
, jud.  Caraş-Severin 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 

 



subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2282 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Bonţeşti 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 

 



condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2283 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 



Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Borla 
, jud.  Sălaj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2284 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casa de rugăciune Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Borleşti 
, jud.  Neamţ 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

 



- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2285 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Borleşti 
, jud.  Satu Mare 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 

 



Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2286 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Borlova 
, jud.  Caraş-Severin 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  

 



Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2287 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Borlovenii Noi 
, jud.  Caraş-Severin 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 

 



Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2288 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Borlovenii Vechi 
, jud.  Caraş-Severin 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 

 



care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2289 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Borod 
, jud.  Bihor 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 

 



este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2290 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 

 



Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

,cultul Baptist, localitatea Borozel 
, jud.  Bihor 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 



asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2291 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Borza 
, jud.  Sălaj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

 



- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2292 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Bosanci 
, jud.  Suceava 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 

 



asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2293 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Botean 
, jud.  Bihor 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 

 



administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2294 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă Elim 
,cultul Baptist, localitatea Botfei 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 

 



precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2295 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Botiz 
, jud.  Satu Mare 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 

 



administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2296 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Botoşani 
, jud.  Botoşani 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate.. 

 



 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2297 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casa de rugăciune Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Botoşani 
, jud.  Botoşani

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor.

 



Grupa/Titlul 59 
Art 12 

 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ Motivația 



lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

sursa de finanțare respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2298 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Bozovici 
, jud.  Caraş-Severin 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 

 



Guvernului). 
 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2299 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Brad 
, jud.  Hunedoara 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 

 



2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2300 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Brădişoru de Jos 
, jud.  Caraş-Severin 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 

 



prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2301 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Brâglez 
, jud.  Sălaj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 

 



credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2302 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă Sf. Treime 
,cultul Baptist, localitatea Brăila 
, jud.  Brăila 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 

 



Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2303 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Speranţa 
,cultul Baptist, localitatea Brătăşanca 
, jud.  Prahova 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 

 



Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2304 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Bratca 
, jud.  Bihor 
 
Autori: 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte cu această destinație. 

 



 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 



Comisie)
2305 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 

Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Brazii 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2306 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă Gugu 
,cultul Baptist, localitatea Braşov 
, jud.  Braşov 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare

 



 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2307 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă Maghiară 
,cultul Baptist, localitatea Braşov 
, jud.  Braşov 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”. 

 



 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2308 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă nr. 1 
,cultul Baptist, localitatea Braşov 
, jud.  Braşov 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 

 



și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2309 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă Sf. Treime 
,cultul Baptist, localitatea Braşov 
, jud.  Braşov 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  

 



Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2310 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă Speranţa 
,cultul Baptist, localitatea Braşov 
, jud.  Braşov 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 

 



subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2311 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă Viaţa Nouă 
,cultul Baptist, localitatea Braşov 
, jud.  Braşov 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 

 



condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2312 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 



Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Breazova 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2313 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Brebi 
, jud.  Sălaj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

 



- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2314 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Brestovăţ 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 

 



Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2315 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Bretea 
, jud.  Bistriţa-Năsăud 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  

 



Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2316 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Brusturi 
, jud.  Bihor 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 

 



Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2317 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Brusturi 
, jud.  Sălaj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 

 



care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2318 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Bucea 
, jud.  Cluj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 

 



este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2319 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Baptistă

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 

 



Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

,cultul Baptist, localitatea Bucerdea Grânoasă 
, jud.  Alba 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 



asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2320 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Bucerdea Vinoasă 
, jud.  Alba 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

 



- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2321 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Buchin 
, jud.  Caraş-Severin 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 

 



asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2322 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Buciumi 
, jud.  Sălaj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 

 



administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2323 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă Betania 
,cultul Baptist, localitatea Bucova 
, jud.  Caraş-Severin 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 

 



precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2324 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Bucovăţ 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 

 



administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2325 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă Maranata 
,cultul Baptist, localitatea Bucovăţ 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate.. 

 



 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2326 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Bucoşniţa 
, jud.  Caraş-Severin

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor.

 



Grupa/Titlul 59 
Art 12 

 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ Motivația 



lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

sursa de finanțare respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2327 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptista Agape 
,cultul Baptist, localitatea Bucureşti 
, jud. Ilfov 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 

 



Guvernului). 
 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2328 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă Buna Vestire 
,cultul Baptist, localitatea Bucureşti 
, jud. Ilfov 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 

 



2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2329 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă Emanuel 
,cultul Baptist, localitatea Bucureşti 
, jud. Ilfov 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 

 



prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2330 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă Golgota 
,cultul Baptist, localitatea Bucureşti 
, jud. Ilfov 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 

 



credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2331 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă Harul Titan 
,cultul Baptist, localitatea Bucureşti 
, jud. Ilfov 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 

 



Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2332 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă I 
,cultul Baptist, localitatea Bucureşti 
, jud. Ilfov 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 

 



Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2333 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă II Providenţa 
,cultul Baptist, localitatea Bucureşti 
, jud. Ilfov 
 
Autori: 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte cu această destinație. 

 



 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 



Comisie)
2334 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 

Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă Iisus - Lumina Lumii 
,cultul Baptist, localitatea Bucureşti 
, jud. Ilfov 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2335 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă Isus Mântuitorul 
,cultul Baptist, localitatea Bucureşti 
, jud. Ilfov 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare

 



 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2336 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă Izbânda 
,cultul Baptist, localitatea Bucureşti 
, jud. Ilfov 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”. 

 



 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2337 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă Maranatha 
,cultul Baptist, localitatea Bucureşti 
, jud. Ilfov 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 

 



și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2338 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă Nădejdea 
,cultul Baptist, localitatea Bucureşti 
, jud. Ilfov 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  

 



Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2339 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă Privegherea 
,cultul Baptist, localitatea Bucureşti 
, jud. Ilfov 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 

 



subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2340 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă Providenţa 
,cultul Baptist, localitatea Bucureşti 
, jud. Ilfov 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 

 



condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2341 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 



Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă Sf. Treime 
,cultul Baptist, localitatea Bucureşti 
, jud. Ilfov 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2342 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă Speranţa 
,cultul Baptist, localitatea Bucureşti 
, jud. Ilfov 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

 



- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2343 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Cuvântul Adevărului 
,cultul Baptist, localitatea Bucureşti 
, jud. Ilfov 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 

 



Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2344 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Budeşti 
, jud.  Vâlcea 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  

 



Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2345 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă Speranţa 
,cultul Baptist, localitatea Buftea 
, jud. Ilfov 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 

 



Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2346 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Bughea de Jos 
, jud.  Prahova 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 

 



care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2347 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Bulci 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 

 



este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2348 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 

 



Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

,cultul Baptist, localitatea Bulgari 
, jud.  Sălaj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 



asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2349 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă Golgota 
,cultul Baptist, localitatea Bumbeşti-Jiu 
, jud.  Gorj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

 



- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2350 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Buneşti 
, jud.  Cluj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 

 



asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2351 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Buriaş 
, jud. Ilfov 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 

 



administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2352 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Bursuceni 
, jud.  Suceava 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 

 



precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2353 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Burzuc 
, jud.  Bihor 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 

 



administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2354 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Buteni 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate.. 

 



 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2355 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă Betel 
,cultul Baptist, localitatea Buturugeni 
, jud.  Giurgiu

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor.

 



Grupa/Titlul 59 
Art 12 

 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ Motivația 



lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

sursa de finanțare respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2356 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Buzescu 
, jud.  Teleorman 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 

 



Guvernului). 
 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2357 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă Betezda 
,cultul Baptist, localitatea Buziaş 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 

 



2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2358 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă Independenţa 
,cultul Baptist, localitatea Buşteni 
, jud.  Prahova 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 

 



prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2359 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Căciulăteşti 
, jud.  Dolj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 

 



credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2360 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Cacuciu Vechi 
, jud.  Bihor 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 

 



Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2361 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Călacea 
, jud.  Bihor 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 

 



Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2362 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Calafat 
, jud.  Dolj 
 
Autori: 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte cu această destinație. 

 



 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 



Comisie)
2363 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 

Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă Emanuel 
,cultul Baptist, localitatea Calafindeşti 
, jud.  Suceava 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2364 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Călăraşi 
, jud.  Cluj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare

 



 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2365 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă Sf. Treime 
,cultul Baptist, localitatea Călăraşi 
, jud.  Călăraşi 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”. 

 



 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2366 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Călata 
, jud.  Cluj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 

 



și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2367 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Călăţele 
, jud.  Cluj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  

 



Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2368 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Călini 
, jud.  Bacău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 

 



subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2369 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Călmăţuiu 
, jud.  Teleorman 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 

 



condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2370 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 



Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Câmpani 
, jud.  Bihor 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2371 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Câmpia 
, jud.  Caraş-Severin 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

 



- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2372 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Câmpia Turzii 
, jud.  Cluj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 

 



Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2373 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă II 
,cultul Baptist, localitatea Câmpia Turzii 
, jud.  Cluj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  

 



Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2374 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Maranatha 
,cultul Baptist, localitatea Câmpina 
, jud.  Prahova 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 

 



Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2375 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă Betania 
,cultul Baptist, localitatea Câmpulung 
, jud.  Argeş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 

 



care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2376 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă Betel 
,cultul Baptist, localitatea Câmpulung Moldovenesc 
, jud.  Suceava 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 

 



este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2377 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 

 



Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

,cultul Baptist, localitatea Câmpuri 
, jud.  Vrancea 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 



asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2378 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Căpâlna 
, jud.  Bihor 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

 



- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2379 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Căpâlna 
, jud.  Sălaj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 

 



asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2380 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Căpălnaş 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 

 



administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2381 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Elim 
,cultul Baptist, localitatea Caporal Alexa 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 

 



precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2382 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Căprioara 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 

 



administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2383 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Căpruţa 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate.. 

 



 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2384 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Căptălan 
, jud.  Alba

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor.

 



Grupa/Titlul 59 
Art 12 

 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ Motivația 



lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

sursa de finanțare respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2385 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Căpuşu Mic 
, jud.  Cluj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 

 



Guvernului). 
 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2386 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Cara 
, jud.  Cluj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 

 



2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2387 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistaă Sf. Treime 
,cultul Baptist, localitatea Caracal 
, jud.  Olt 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 

 



prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2388 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Cărand 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 

 



credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2389 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă Emanuel 
,cultul Baptist, localitatea Carani 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 

 



Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2390 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă Sf. Treime 
,cultul Baptist, localitatea Caransebeş 
, jud.  Caraş-Severin 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 

 



Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2391 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Ghetşimani 
,cultul Baptist, localitatea Caransebeş 
, jud.  Caraş-Severin 
 
Autori: 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte cu această destinație. 

 



 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 



Comisie)
2392 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 

Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Cărănzel 
, jud.  Bihor 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2393 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Cărăsău 
, jud.  Bihor 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare

 



 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2394 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Cărbunari 
, jud.  Caraş-Severin 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”. 

 



 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2395 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Carei 
, jud.  Satu Mare 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 

 



și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2396 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Cârneşti 
, jud.  Hunedoara 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  

 



Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2397 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Cărpiniş 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 

 



subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2398 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Cârţişoara 
, jud.  Sibiu 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 

 



condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2399 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 



Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Baptistă Oprea 
,cultul Baptist, localitatea Cârţişoara 
, jud.  Sibiu 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2400 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Casinu Nou 
, jud.  Harghita 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

 



- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2401 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Cataloi 
, jud.  Tulcea 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 

 



Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2402 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Cauaceu 
, jud.  Bihor 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  

 



Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2403 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Căuaşd 
, jud.  Bihor 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 

 



Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2404 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Speranţa 
,cultul Baptist, localitatea Cavnic 
, jud.  Maramureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 

 



care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2405 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Cazaci 
, jud.  Dâmboviţa 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 

 



este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2406 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 

 



Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

,cultul Baptist, localitatea Căşeiu 
, jud.  Cluj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 



asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2407 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Câţcău 
, jud.  Cluj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

 



- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2408 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Cean 
, jud.  Satu Mare 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 

 



asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2409 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Salem 
,cultul Baptist, localitatea Cefa 
, jud.  Bihor 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 

 



administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2410 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Cehei 
, jud.  Sălaj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 

 



precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2411 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Cehu Silvaniei 
, jud.  Sălaj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 

 



administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2412 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Ceişoara 
, jud.  Bihor 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate.. 

 



 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2413 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Cenad 
, jud.  Timiş

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor.

 



Grupa/Titlul 59 
Art 12 

 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ Motivația 



lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

sursa de finanțare respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2414 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Cergău Mic 
, jud.  Alba 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 

 



Guvernului). 
 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2415 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Cermei 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 

 



2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2416 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Cerna 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 

 



prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2417 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă Betel 
,cultul Baptist, localitatea Cernavodă 
, jud.  Constanţa 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 

 



credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2418 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Certeju de Sus 
, jud.  Hunedoara 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 

 



Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2419 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Certeze 
, jud.  Satu Mare 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 

 



Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2420 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Cervenia 
, jud.  Teleorman 
 
Autori: 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte cu această destinație. 

 



 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 



Comisie)
2421 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 

Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Cetate 
, jud.  Dolj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2422 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Checea 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare

 



 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2423 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Chendremal 
, jud.  Sălaj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”. 

 



 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2424 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Chereluş 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 

 



și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2425 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Chevereşu Mare 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  

 



Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2426 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Cheşa 
, jud.  Bihor 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 

 



subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2427 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Cheţani 
, jud.  Mureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 

 



condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2428 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 



Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Chier 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2429 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Chieşd 
, jud.  Sălaj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

 



- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2430 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă Rroma 
,cultul Baptist, localitatea Chieşd 
, jud.  Sălaj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 

 



Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2431 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Chijic 
, jud.  Bihor 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  

 



Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2432 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Chintelnic 
, jud.  Bistriţa-Năsăud 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 

 



Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2433 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Chiribiş 
, jud.  Bihor 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 

 



care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2434 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Chisindia 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 

 



este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2435 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 

 



Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

,cultul Baptist, localitatea Chistag 
, jud.  Bihor 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 



asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2436 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Chiuieşti 
, jud.  Cluj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

 



- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2437 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Chişineu-Criş 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 

 



asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2438 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă Speranţa 
,cultul Baptist, localitatea Chişlaca 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 

 



administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2439 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Chişlaz 
, jud.  Bihor 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 

 



precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2440 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă Harul 
,cultul Baptist, localitatea Chişoda 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 

 



administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2441 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă Golgota 
,cultul Baptist, localitatea Ciacova 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate.. 

 



 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2442 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă Maranatha 
,cultul Baptist, localitatea Ciceu-Giurgeşti 
, jud.  Bistriţa-Năsăud

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor.

 



Grupa/Titlul 59 
Art 12 

 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ Motivația 



lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

sursa de finanțare respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2443 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Ciceu-Poieni 
, jud.  Bistriţa-Năsăud 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 

 



Guvernului). 
 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2444 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Cicir 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 

 



2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2445 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Ciclova Română 
, jud.  Caraş-Severin 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 

 



prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2446 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Cig 
, jud.  Satu Mare 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 

 



credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2447 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Cihei 
, jud.  Bihor 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 

 



Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2448 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Ciocănari 
, jud.  Dâmboviţa 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 

 



Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2449 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Ciocârleşti 
, jud.  Iaşi 
 
Autori: 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte cu această destinație. 

 



 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 



Comisie)
2450 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 

Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Ciortea 
, jud.  Caraş-Severin 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2451 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Cipăieni 
, jud.  Mureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare

 



 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2452 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Cipău 
, jud.  Mureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”. 

 



 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2453 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Cireşu 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 

 



și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2454 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Ciucea 
, jud.  Cluj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  

 



Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2455 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Ciuchici 
, jud.  Caraş-Severin 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 

 



subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2456 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Ciucurova 
, jud.  Tulcea 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 

 



condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2457 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 



Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Ciudanoviţa 
, jud.  Caraş-Severin 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2458 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Ciuhoi 
, jud.  Bihor 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

 



- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2459 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Ciuleşti 
, jud.  Bihor 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 

 



Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2460 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Ciumeghiu 
, jud.  Bihor 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  

 



Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2461 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Ciuta 
, jud.  Caraş-Severin 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 

 



Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2462 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Ciuta 
, jud.  Maramureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 

 



care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2463 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Cladova 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 

 



este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2464 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 

 



Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

,cultul Baptist, localitatea Cliciova 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 



asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2465 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Clopodia 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

 



- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2466 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă Betel 
,cultul Baptist, localitatea Clopotiva 
, jud.  Hunedoara 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 

 



asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2467 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă Limanuri bune 
,cultul Baptist, localitatea Cluj-Napoca 
, jud.  Cluj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 

 



administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2468 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă Lumina Evangheliei 
,cultul Baptist, localitatea Cluj-Napoca 
, jud.  Cluj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 

 



precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2469 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă Maghiară 
,cultul Baptist, localitatea Cluj-Napoca 
, jud.  Cluj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 

 



administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2470 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă nr. 1 Mănăştur 
,cultul Baptist, localitatea Cluj-Napoca 
, jud.  Cluj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate.. 

 



 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2471 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă nr. 10 Teofania 
,cultul Baptist, localitatea Cluj-Napoca 
, jud.  Cluj

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor.

 



Grupa/Titlul 59 
Art 12 

 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ Motivația 



lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

sursa de finanțare respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2472 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă nr. 2 Dâmbul Rotund 
,cultul Baptist, localitatea Cluj-Napoca 
, jud.  Cluj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 

 



Guvernului). 
 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2473 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă nr. 3 Iris 
,cultul Baptist, localitatea Cluj-Napoca 
, jud.  Cluj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 

 



2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2474 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă nr. 4 Betania 
,cultul Baptist, localitatea Cluj-Napoca 
, jud.  Cluj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 

 



prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2475 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă nr. 5 Betel 
,cultul Baptist, localitatea Cluj-Napoca 
, jud.  Cluj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 

 



credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2476 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă nr. 6 Evlavia 
,cultul Baptist, localitatea Cluj-Napoca 
, jud.  Cluj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea

 



Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2477 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Cociuba Mare 
, jud.  Bihor 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 

 



Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2478 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă Harul 
,cultul Baptist, localitatea Codlea 
, jud.  Braşov 
 
Autori: 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte cu această destinație. 

 



 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 



Comisie)
2479 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 

Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Codru 
, jud.  Bihor 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2480 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Coleşti 
, jud.  Bihor 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare

 



 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2481 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Emanuel 
,cultul Baptist, localitatea Comanda 
, jud.  Mehedinţi 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”. 

 



 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2482 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă Harul 
,cultul Baptist, localitatea Comăneşti 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 

 



și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2483 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă Biruinţa 
,cultul Baptist, localitatea Comăneşti 
, jud.  Bacău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  

 



Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2484 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Betel 
,cultul Baptist, localitatea Comarnic 
, jud.  Prahova 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 

 



subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2485 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă Betel 
,cultul Baptist, localitatea Comlod 
, jud.  Bistriţa-Năsăud 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 

 



condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2486 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 



Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Comloşu Mare 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2487 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Constantin Daicoviciu 
, jud.  Caraş-Severin 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

 



- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2488 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă Golgota 
,cultul Baptist, localitatea Constanţa 
, jud.  Constanţa 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 

 



Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2489 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă Sf. Treime 
,cultul Baptist, localitatea Constanţa 
, jud.  Constanţa 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  

 



Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2490 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă Speranţa 
,cultul Baptist, localitatea Constanţa 
, jud.  Constanţa 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 

 



Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2491 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Conţeşti 
, jud.  Teleorman 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 

 



care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2492 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Copăcele 
, jud.  Caraş-Severin 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 

 



este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2493 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 

 



Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

,cultul Baptist, localitatea Copalnic 
, jud.  Maramureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 



asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2494 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Corbeşti 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

 



- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2495 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Corbu 
, jud.  Constanţa 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 

 



asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2496 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Harul 
,cultul Baptist, localitatea Cordău 
, jud.  Bihor 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 

 



administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2497 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Baptistă nr. 1 
,cultul Baptist, localitatea Corna 
, jud.  Alba 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 

 



precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2498 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Baptistă nr. 2 
,cultul Baptist, localitatea Corna 
, jud.  Alba 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 

 



administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2499 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Cornea 
, jud.  Caraş-Severin 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate.. 

 



 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2500 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Corni 
, jud.  Maramureş

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor.

 



Grupa/Titlul 59 
Art 12 

 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ Motivația 



lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

sursa de finanțare respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2501 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Cornişeşti 
, jud.  Bihor 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 

 



Guvernului). 
 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2502 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Corocăieşti 
, jud.  Suceava 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 

 



2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2503 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Coroi 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 

 



prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2504 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Coronini 
, jud.  Caraş-Severin 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 

 



credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2505 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Cosniciu de Jos 
, jud.  Sălaj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 

 



Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2506 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Cotiglet 
, jud.  Bihor 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 

 



Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2507 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Covăsinţ 
, jud.  Arad 
 
Autori: 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte cu această destinație. 

 



 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 



Comisie)
2508 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 

Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Covasna 
, jud.  Covasna 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2509 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Coşarii 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare

 



 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2510 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă Maranatha 
,cultul Baptist, localitatea Coşteiu 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”. 

 



 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2511 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Coşteiu de Sus 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 

 



și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2512 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Eben-Ezer 
,cultul Baptist, localitatea Coţofeneşti 
, jud.  Prahova 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  

 



Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2513 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă Emanuel 
,cultul Baptist, localitatea Craiova 
, jud.  Dolj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 

 



subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2514 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă Jertfa 
,cultul Baptist, localitatea Craiova 
, jud.  Dolj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 

 



condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2515 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 



Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Craiva 
, jud.  Alba 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2516 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Craiva 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

 



- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2517 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Creaca 
, jud.  Sălaj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 

 



Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2518 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Crevedia 
, jud.  Dâmboviţa 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  

 



Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2519 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Criciova 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 

 



Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2520 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă Harul 
,cultul Baptist, localitatea Cristian 
, jud.  Sibiu 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 

 



care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2521 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Cristur-Şieu 
, jud.  Bistriţa-Năsăud 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 

 



este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2522 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă Maghiară

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 

 



Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

,cultul Baptist, localitatea Cristuru Secuiesc 
, jud.  Harghita 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 



asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2523 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă Betel 
,cultul Baptist, localitatea Crivina 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

 



- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2524 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Crivobara 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 

 



asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2525 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Crişeni 
, jud.  Sălaj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 

 



administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2526 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Criştioru de Jos 
, jud.  Bihor 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 

 



precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2527 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Crocna 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 

 



administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2528 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Crucea de Piatră 
, jud.  Giurgiu 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate.. 

 



 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2529 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Cruceni 
, jud.  Arad

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor.

 



Grupa/Titlul 59 
Art 12 

 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ Motivația 



lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

sursa de finanțare respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2530 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Cruşovăţ 
, jud.  Caraş-Severin 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 

 



Guvernului). 
 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2531 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Cuceu 
, jud.  Sălaj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 

 



2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2532 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă I 
,cultul Baptist, localitatea Cugir 
, jud.  Alba 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 

 



prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2533 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă II 
,cultul Baptist, localitatea Cugir 
, jud.  Alba 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 

 



credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2534 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Cuied 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 

 



Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2535 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Cuptoare 
, jud.  Caraş-Severin 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 

 



Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2536 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Curtea 
, jud.  Timiş 
 
Autori: 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte cu această destinație. 

 



 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 



Comisie)
2537 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 

Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă Golgota 
,cultul Baptist, localitatea Curtici 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2538 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Cusuiuş 
, jud.  Bihor 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare

 



 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2539 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Cuvin 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”. 

 



 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2540 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Cuzap 
, jud.  Bihor 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 

 



și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2541 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Cuzăplac 
, jud.  Sălaj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  

 



Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2542 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Dalboşeţ 
, jud.  Caraş-Severin 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 

 



subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2543 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Dalci 
, jud.  Caraş-Severin 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 

 



condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2544 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 



Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Dămăcuşeni 
, jud.  Maramureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2545 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casa de rugăciune Baptistă I 
,cultul Baptist, localitatea Dămuc 
, jud.  Neamţ 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

 



- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2546 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casa de rugăciune Baptistă II 
,cultul Baptist, localitatea Dămuc 
, jud.  Neamţ 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 

 



Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2547 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă Emanuel 
,cultul Baptist, localitatea Dăneştii Chioarului 
, jud.  Maramureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  

 



Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2548 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Dângău Mare 
, jud.  Cluj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 

 



Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2549 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Dârza 
, jud.  Dâmboviţa 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 

 



care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2550 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Deag 
, jud.  Mureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 

 



este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2551 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 

 



Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

,cultul Baptist, localitatea Deda 
, jud.  Mureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 



asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2552 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă Betania 
,cultul Baptist, localitatea Dej 
, jud.  Cluj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

 



- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2553 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă Emanuel 
,cultul Baptist, localitatea Dej 
, jud.  Cluj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 

 



asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2554 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă Silo 
,cultul Baptist, localitatea Denta 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 

 



administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2555 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Dernişoara 
, jud.  Bihor 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 

 



precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2556 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Dersca 
, jud.  Botoşani 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 

 



administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2557 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Derşida 
, jud.  Sălaj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate.. 

 



 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2558 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Deta 
, jud.  Timiş

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor.

 



Grupa/Titlul 59 
Art 12 

 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ Motivația 



lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

sursa de finanțare respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2559 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Deuşu 
, jud.  Cluj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 

 



Guvernului). 
 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2560 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă Biruinţa 
,cultul Baptist, localitatea Deva 
, jud.  Hunedoara 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 

 



2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2561 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă Maghiară 
,cultul Baptist, localitatea Deva 
, jud.  Hunedoara 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 

 



prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2562 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă Sf. Treime 
,cultul Baptist, localitatea Deva 
, jud.  Hunedoara 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 

 



credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2563 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Dezeşti 
, jud.  Caraş-Severin 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 

 



Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2564 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Dezmir 
, jud.  Cluj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 

 



Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2565 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Dezna 
, jud.  Arad 
 
Autori: 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte cu această destinație. 

 



 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 



Comisie)
2566 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 

Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă Harul 
,cultul Baptist, localitatea Dieci 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2567 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Diosig 
, jud.  Bihor 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare

 



 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2568 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Dobreşti 
, jud.  Bihor 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”. 

 



 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2569 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Dobricioneşti 
, jud.  Bihor 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 

 



și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2570 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Dobrin 
, jud.  Sălaj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  

 



Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2571 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Doclin 
, jud.  Caraş-Severin 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 

 



subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2572 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă I 
,cultul Baptist, localitatea Dognecea 
, jud.  Caraş-Severin 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 

 



condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2573 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 



Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă II 
,cultul Baptist, localitatea Dognecea 
, jud.  Caraş-Severin 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2574 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Dolaţ 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

 



- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2575 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Domaşnea 
, jud.  Caraş-Severin 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 

 



Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2576 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Domnin 
, jud.  Sălaj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  

 



Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2577 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă Golgota 
,cultul Baptist, localitatea Dorohoi 
, jud.  Botoşani 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 

 



Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2578 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă Speranţa 
,cultul Baptist, localitatea Drăgăneşti-Olt 
, jud.  Olt 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 

 



care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2579 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Drăgăşani 
, jud.  Vâlcea 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 

 



este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2580 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 

 



Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

,cultul Baptist, localitatea Drăgeşti 
, jud.  Bihor 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 



asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2581 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Drăgsineşti 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

 



- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2582 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Drajna de Jos 
, jud.  Prahova 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 

 



asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2583 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Drauţ 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 

 



administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2584 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Dretea 
, jud.  Cluj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 

 



precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2585 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă Libertatea 
,cultul Baptist, localitatea Drobeta-Turnu Severin 
, jud.  Mehedinţi 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 

 



administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2586 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Drobeta-Turnu Severin 
, jud.  Mehedinţi 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate.. 

 



 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2587 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Duboz 
, jud.  Timiş

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor.

 



Grupa/Titlul 59 
Art 12 

 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ Motivația 



lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

sursa de finanțare respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2588 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Dud 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 

 



Guvernului). 
 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2589 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Dudeştii Noi 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 

 



2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2590 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă Emanuel 
,cultul Baptist, localitatea Duleu 
, jud.  Caraş-Severin 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 

 



prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2591 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Dumbrava 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 

 



credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2592 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Dumbrăvani 
, jud.  Bihor 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 

 



Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2593 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Dumbrăveni 
, jud.  Bistriţa-Năsăud 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 

 



Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2594 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Dumbrăveni 
, jud.  Suceava 
 
Autori: 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte cu această destinație. 

 



 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 



Comisie)
2595 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 

Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Dumbrăviţa 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2596 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Duşeşti 
, jud.  Bihor 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare

 



 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2597 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Eftimie Murgu 
, jud.  Caraş-Severin 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”. 

 



 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2598 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Ersig 
, jud.  Caraş-Severin 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 

 



și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2599 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Ezeriş 
, jud.  Caraş-Severin 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  

 



Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2600 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă Betania 
,cultul Baptist, localitatea Făgăraş 
, jud.  Braşov 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 

 



subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2601 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă Lumina Lumii 
,cultul Baptist, localitatea Făgăraş 
, jud.  Braşov 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 

 



condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2602 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 



Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă Betel 
,cultul Baptist, localitatea Făget 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2603 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă Emanuel 
,cultul Baptist, localitatea Fălticeni 
, jud.  Suceava 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

 



- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2604 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Fânaţe 
, jud.  Bistriţa-Năsăud 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 

 



Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2605 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Făncica 
, jud.  Bihor 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  

 



Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2606 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Fântânele 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 

 



Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2607 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Fântânele 
, jud.  Bistriţa-Năsăud 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 

 



care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2608 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Fărăşeşti 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 

 



este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2609 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Betel

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 

 



Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

,cultul Baptist, localitatea Fârdea 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 



asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2610 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă Maranata 
,cultul Baptist, localitatea Fârliug 
, jud.  Caraş-Severin 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

 



- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2611 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Făureşti 
, jud.  Maramureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 

 



asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2612 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Fâşca 
, jud.  Bihor 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 

 



administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2613 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Fegernic 
, jud.  Bihor 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 

 



precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2614 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă Independentă Cetatea Sfântă 
,cultul Baptist, localitatea Feldioara 
, jud.  Braşov 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 

 



administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2615 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Feldru 
, jud.  Bistriţa-Năsăud 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate.. 

 



 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2616 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Feliceni 
, jud.  Harghita

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor.

 



Grupa/Titlul 59 
Art 12 

 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ Motivația 



lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

sursa de finanțare respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2617 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Felnac 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 

 



Guvernului). 
 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2618 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Feneriş 
, jud.  Bihor 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 

 



2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2619 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Feneş 
, jud.  Caraş-Severin 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 

 



prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2620 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Feniş 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 

 



credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2621 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Ferendia 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 

 



Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2622 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Fersig 
, jud.  Maramureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 

 



Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2623 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Feteşti 
, jud.  Ialomiţa 
 
Autori: 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte cu această destinație. 

 



 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 



Comisie)
2624 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 

Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Feteşti 
, jud.  Ialomiţa 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2625 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Fibiş 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare

 



 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2626 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Filiaşi 
, jud.  Dolj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”. 

 



 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2627 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Golgota 
,cultul Baptist, localitatea Filipeştii de Pădure 
, jud.  Prahova 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 

 



și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2628 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Finiş 
, jud.  Bihor 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  

 



Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2629 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Firiteaz 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 

 



subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2630 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Firminiş 
, jud.  Sălaj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 

 



condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2631 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 



Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Fitioneşti 
, jud.  Vrancea 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2632 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Fizeş 
, jud.  Caraş-Severin 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

 



- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2633 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă Emanuel 
,cultul Baptist, localitatea Floreşti 
, jud.  Cluj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 

 



Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2634 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Focşani 
, jud.  Vrancea 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  

 



Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2635 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Fonău 
, jud.  Bihor 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 

 



Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2636 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Forău 
, jud.  Bihor 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 

 



care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2637 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Forotic 
, jud.  Caraş-Severin 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 

 



este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2638 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 

 



Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

,cultul Baptist, localitatea Forţeni 
, jud.  Harghita 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 



asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2639 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă Emanuel 
,cultul Baptist, localitatea Fratoştiţa 
, jud.  Dolj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

 



- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2640 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Frumuşeni 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 

 



asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2641 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă Speranţa 
,cultul Baptist, localitatea Fundulea 
, jud.  Călăraşi 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 

 



administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2642 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Gălăşeni 
, jud.  Bihor 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor,

 



precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2643 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Galaţi 
, jud.  Galaţi 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 

 



administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2644 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Gâlgău 
, jud.  Sălaj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate.. 

 



 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2645 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Galoşpetreu 
, jud.  Bihor

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor.

 



Grupa/Titlul 59 
Art 12 

 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ Motivația 



lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

sursa de finanțare respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2646 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Gălpâia 
, jud.  Sălaj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 

 



Guvernului). 
 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2647 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Galşa 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 

 



2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2648 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Gărâna 
, jud.  Caraş-Severin 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 

 



prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2649 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Gârbău 
, jud.  Cluj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 

 



credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2650 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Gârbova de Jos 
, jud.  Alba 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 

 



Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2651 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Nădejdea 
,cultul Baptist, localitatea Gârbovăţ 
, jud.  Caraş-Severin 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 

 



Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2652 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Gârcina 
, jud.  Neamţ 
 
Autori: 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte cu această destinație. 

 



 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 



Comisie)
2653 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 

Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Gârdani 
, jud.  Maramureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2654 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Gătaia 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare

 



 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2655 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Găujani 
, jud.  Vâlcea 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”. 

 



 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2656 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Gavojdia 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 

 



și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2657 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Gepiu 
, jud.  Bihor 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  

 



Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2658 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă Colonie 
,cultul Baptist, localitatea Gepiu 
, jud.  Bihor 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 

 



subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2659 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Gepiş 
, jud.  Bihor 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 

 



condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2660 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 



Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Gheorgheni 
, jud.  Harghita 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2661 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă Vestea Bună 
,cultul Baptist, localitatea Gherla 
, jud.  Cluj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

 



- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2662 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Gherteniş 
, jud.  Caraş-Severin 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 

 



Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2663 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sion 
,cultul Baptist, localitatea Ghilvaci 
, jud.  Satu Mare 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  

 



Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2664 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptista 
,cultul Baptist, localitatea Ghimbav 
, jud.  Braşov 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 

 



Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2665 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Ghiorac 
, jud.  Bihor 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 

 



care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2666 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Ghiroda 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 

 



este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2667 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 

 



Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

,cultul Baptist, localitatea Ghizela 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 



asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2668 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Giera 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

 



- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2669 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Gilău 
, jud.  Cluj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 

 



asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2670 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Giorocuta 
, jud.  Satu Mare 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 

 



administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2671 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă Carmel 
,cultul Baptist, localitatea Girişu de Criş 
, jud.  Bihor 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 

 



precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2672 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Girişu Negru 
, jud.  Bihor 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 

 



administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2673 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Giroc 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate.. 

 



 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2674 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Giula 
, jud.  Cluj

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor.

 



Grupa/Titlul 59 
Art 12 

 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ Motivația 



lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

sursa de finanțare respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2675 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă Sf. Treime 
,cultul Baptist, localitatea Giurgiu 
, jud.  Giurgiu 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 

 



Guvernului). 
 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2676 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Gladna Montană 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 

 



2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2677 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Gladna Română 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 

 



prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2678 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Gligoreşti 
, jud.  Cluj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 

 



credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2679 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Glimboca 
, jud.  Caraş-Severin 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 

 



Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2680 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Globu Craiovei 
, jud.  Caraş-Severin 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 

 



Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2681 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Goleţ 
, jud.  Caraş-Severin 
 
Autori: 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte cu această destinație. 

 



 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 



Comisie)
2682 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 

Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Gornea 
, jud.  Caraş-Severin 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2683 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Gorneşti 
, jud.  Mureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare

 



 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2684 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Gostila 
, jud.  Sălaj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”. 

 



 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2685 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Gottlob 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 

 



și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2686 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Grabaţ 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  

 



Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2687 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Grădinari 
, jud.  Caraş-Severin 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 

 



subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2688 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Grăniceri 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 

 



condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2689 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 



Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Grănicerii 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2690 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Grăniceşti 
, jud.  Suceava 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

 



- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2691 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Greoni 
, jud.  Caraş-Severin 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 

 



Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2692 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casa de rugăciune Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Groapa Vlădichii 
, jud.  Suceava 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  

 



Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2693 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Gropeni 
, jud.  Brăila 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 

 



Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2694 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Groşeni 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 

 



care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2695 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă Speranţa 
,cultul Baptist, localitatea Groşi 
, jud.  Bihor 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 

 



este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2696 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 

 



Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

,cultul Baptist, localitatea Gruilung 
, jud.  Bihor 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 



asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2697 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Gruni 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

 



- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2698 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă Betel 
,cultul Baptist, localitatea Gura Humorului 
, jud.  Suceava 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 

 



asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2699 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă Golgota 
,cultul Baptist, localitatea Gurahonţ 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 

 



administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2700 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă Iosăşel 
,cultul Baptist, localitatea Gurahonţ 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor,

 



precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2701 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Gurani 
, jud.  Bihor 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 

 



administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2702 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Gurasada 
, jud.  Hunedoara 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate.. 

 



 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2703 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Gurba 
, jud.  Arad

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor.

 



Grupa/Titlul 59 
Art 12 

 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ Motivația 



lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

sursa de finanțare respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2704 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă Speranţa 
,cultul Baptist, localitatea Gurbediu 
, jud.  Bihor 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 

 



Guvernului). 
 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2705 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Spinuş 
,cultul Baptist, localitatea Gurbeşti 
, jud.  Bihor 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 

 



2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2706 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Hălmăgel 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 

 



prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2707 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Hălmagiu 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 

 



credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2708 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Halmăşd 
, jud.  Sălaj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 

 



Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2709 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Halmeu 
, jud.  Satu Mare 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 

 



Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2710 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Hăpria 
, jud.  Alba 
 
Autori: 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte cu această destinație. 

 



 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 



Comisie)
2711 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 

Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Hărău 
, jud.  Hunedoara 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2712 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă Sf. Treime 
,cultul Baptist, localitatea Hârşova 
, jud.  Constanţa 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare

 



 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2713 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Hăuceşti 
, jud.  Bihor 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”. 

 



 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2714 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Havârna 
, jud.  Botoşani 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 

 



și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2715 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Hăţăgel 
, jud.  Hunedoara 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  

 



Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2716 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă Betleem 
,cultul Baptist, localitatea Haţeg 
, jud.  Hunedoara 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 

 



subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2717 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă Harul 
,cultul Baptist, localitatea Hezeriş 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 

 



condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2718 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 



Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Emanuel 
,cultul Baptist, localitatea Hidişelu de Sus 
, jud.  Bihor 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2719 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Hinchiriş 
, jud.  Bihor 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

 



- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2720 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Hodiş 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 

 



Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2721 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Hodiş 
, jud.  Bihor 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  

 



Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2722 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Hodişel 
, jud.  Bihor 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 

 



Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2723 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Hodod 
, jud.  Satu Mare 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 

 



care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2724 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Hodoni 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 

 



este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2725 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 

 



Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

,cultul Baptist, localitatea Homorog 
, jud.  Bihor 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 



asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2726 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Maranatha 
,cultul Baptist, localitatea Honorici 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

 



- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2727 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Treime 
,cultul Baptist, localitatea Horezu 
, jud.  Vâlcea 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 

 



asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2728 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Horia 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 

 



administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2729 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Hotar 
, jud.  Bihor 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 

 



precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2730 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Huedin 
, jud.  Cluj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 

 



administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2731 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Huisurez 
, jud.  Neamţ 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate.. 

 



 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2732 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă Biruinţa 
,cultul Baptist, localitatea Hunedoara 
, jud.  Hunedoara

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor.

 



Grupa/Titlul 59 
Art 12 

 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ Motivația 



lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

sursa de finanțare respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2733 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă Maghiară 
,cultul Baptist, localitatea Hunedoara 
, jud.  Hunedoara 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 

 



Guvernului). 
 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2734 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă Maranata 
,cultul Baptist, localitatea Hunedoara 
, jud.  Hunedoara 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 

 



2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2735 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Hunedoara Timişană 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 

 



prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2736 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Husasău de Criş 
, jud.  Bihor 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 

 



credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2737 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Husasău de Tinca 
, jud.  Bihor 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 

 



Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2738 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Ilba 
, jud.  Maramureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 

 



Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2739 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Ileana 
, jud.  Călăraşi 
 
Autori: 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte cu această destinație. 

 



 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 



Comisie)
2740 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 

Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Ilidia 
, jud.  Caraş-Severin 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2741 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Ilova 
, jud.  Caraş-Severin 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare

 



 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2742 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Ilva Mare 
, jud.  Bistriţa-Năsăud 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”. 

 



 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2743 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Inand 
, jud.  Bihor 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 

 



și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2744 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă Betel 
,cultul Baptist, localitatea Ineu 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  

 



Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2745 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă Dragostea 
,cultul Baptist, localitatea Ineu 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 

 



subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2746 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă Harul 
,cultul Baptist, localitatea Ineu 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 

 



condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2747 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 



Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Ineu 
, jud.  Bihor 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2748 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Isus Mantuitorul 
,cultul Baptist, localitatea Însurăţei 
, jud.  Brăila 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

 



- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2749 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Iosaş 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 

 



Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2750 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Ip 
, jud.  Sălaj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  

 



Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2751 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă Betel 
,cultul Baptist, localitatea Ipoteşti 
, jud.  Suceava 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 

 



Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2752 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Iratoşu 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 

 



care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2753 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Isaccea 
, jud.  Tulcea 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 

 



este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2754 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 

 



Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

,cultul Baptist, localitatea Islaz 
, jud.  Teleorman 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 



asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2755 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Iteu 
, jud.  Bihor 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

 



- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2756 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Izbuc 
, jud.  Bihor 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 

 



asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2757 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Izgar 
, jud.  Caraş-Severin 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 

 



administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2758 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă Apa Vieţii 
,cultul Baptist, localitatea Izvin 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 

 



precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2759 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Izvoarele 
, jud.  Teleorman 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 

 



administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2760 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Jac 
, jud.  Sălaj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate.. 

 



 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2761 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă Golgota 
,cultul Baptist, localitatea Jamu Mare 
, jud.  Timiş

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor.

 



Grupa/Titlul 59 
Art 12 

 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ Motivația 



lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

sursa de finanțare respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2762 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Jdioara 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 

 



Guvernului). 
 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2763 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Jebel 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 

 



2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2764 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Jegălia 
, jud.  Călăraşi 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 

 



prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2765 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Jibou 
, jud.  Sălaj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 

 



credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2766 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Jimbolia 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 

 



Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2767 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Jimbor 
, jud.  Bistriţa-Năsăud 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 

 



Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2768 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Jina 
, jud.  Sibiu 
 
Autori: 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte cu această destinație. 

 



 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 



Comisie)
2769 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 

Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Jitin 
, jud.  Caraş-Severin 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2770 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Joia Mare 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare

 



 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2771 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Josani 
, jud.  Bihor 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”. 

 



 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2772 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Juc-Herghelie 
, jud.  Cluj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 

 



și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2773 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă de Jos 
,cultul Baptist, localitatea Jucu de Sus 
, jud.  Cluj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  

 



Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2774 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Juliţa 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 

 



subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2775 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Jupâneşti 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 

 



condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2776 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 



Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Lalaşinţ 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2777 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Lăpuşnicel 
, jud.  Caraş-Severin 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

 



- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2778 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Lăpuşnicu Mare 
, jud.  Caraş-Severin 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 

 



Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2779 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă Betel 
,cultul Baptist, localitatea Laslea 
, jud.  Sibiu 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  

 



Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2780 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Laz 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 

 



Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2781 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Lăzăreni 
, jud.  Bihor 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 

 



care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2782 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Lăţunaş 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 

 



este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2783 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 

 



Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

,cultul Baptist, localitatea Lechinţa 
, jud.  Bistriţa-Năsăud 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 



asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2784 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Lehliu 
, jud.  Călăraşi 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

 



- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2785 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Betania 
,cultul Baptist, localitatea Lenauheim 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 

 



asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2786 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Lera 
, jud.  Buzău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 

 



administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2787 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Lescoviţa 
, jud.  Caraş-Severin 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 

 



precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2788 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Leş 
, jud.  Bihor 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 

 



administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2789 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Emanuel 
,cultul Baptist, localitatea Liebling 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate.. 

 



 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2790 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă Damşescu 
,cultul Baptist, localitatea Lipova 
, jud.  Arad

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor.

 



Grupa/Titlul 59 
Art 12 

 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ Motivația 



lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

sursa de finanțare respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2791 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă Economilor 
,cultul Baptist, localitatea Lipova 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 

 



Guvernului). 
 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2792 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă Şoimoş 
,cultul Baptist, localitatea Lipova 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 

 



2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2793 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Liubcova 
, jud.  Caraş-Severin 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 

 



prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2794 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Livada 
, jud.  Cluj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 

 



credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2795 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Lovrin 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 

 



Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2796 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Lucăceni 
, jud.  Satu Mare 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 

 



Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2797 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Lucareţ 
, jud.  Timiş 
 
Autori: 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte cu această destinație. 

 



 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 



Comisie)
2798 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 

Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Macovişte 
, jud.  Caraş-Severin 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2799 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Mădei 
, jud.  Neamţ 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare

 



 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2800 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Măderat 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”. 

 



 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2801 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Măgherani 
, jud.  Mureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 

 



și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2802 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Mal 
, jud.  Caraş-Severin 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  

 



Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2803 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Emanuel 
,cultul Baptist, localitatea Măneciu-Ungureni 
, jud.  Prahova 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 

 



subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2804 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă Emanuel 
,cultul Baptist, localitatea Mangalia 
, jud.  Constanţa 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 

 



condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2805 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 



Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Mărăuş 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2806 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Mărăşeşti 
, jud.  Mehedinţi 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

 



- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2807 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Marca 
, jud.  Sălaj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 

 



Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2808 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Marga 
, jud.  Caraş-Severin 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  

 



Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2809 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Mărgău 
, jud.  Cluj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 

 



Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2810 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă Sf. Treime 
,cultul Baptist, localitatea Marghita 
, jud.  Bihor 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 

 



care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2811 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Margina 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 

 



este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2812 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 

 



Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

,cultul Baptist, localitatea Margine 
, jud.  Bihor 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 



asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2813 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă Emanuel 
,cultul Baptist, localitatea Marginea 
, jud.  Suceava 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

 



- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2814 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Marin 
, jud.  Sălaj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa

 



asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2815 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Măriţei 
, jud.  Suceava 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 

 



administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2816 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Mărtineşti 
, jud.  Cluj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 

 



precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2817 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Măru 
, jud.  Caraş-Severin 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 

 



administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2818 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Marţihaz 
, jud.  Bihor 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate.. 

 



 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2819 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Mâsca 
, jud.  Arad

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor.

 



Grupa/Titlul 59 
Art 12 

 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ Motivația 



lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

sursa de finanțare respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2820 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Mâtnicu Mic 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 

 



Guvernului). 
 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2821 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Medgidia 
, jud.  Constanţa 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 

 



2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2822 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă Betel 
,cultul Baptist, localitatea Mediaş 
, jud.  Sibiu 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 

 



prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2823 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă Speranţa 
,cultul Baptist, localitatea Mediaş 
, jud.  Sibiu 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 

 



credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2824 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Medieş-Râturi 
, jud.  Satu Mare 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 

 



Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2825 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Mehadia 
, jud.  Caraş-Severin 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 

 



Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2826 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Mehadica 
, jud.  Caraş-Severin 
 
Autori: 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte cu această destinație. 

 



 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 



Comisie)
2827 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 

Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Mercina 
, jud.  Caraş-Severin 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2828 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Mereşti 
, jud.  Harghita 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare

 



 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2829 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Meziad 
, jud.  Bihor 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”. 

 



 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2830 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Micleşti 
, jud.  Vaslui 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 

 



și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2831 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Mierag 
, jud.  Bihor 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  

 



Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2832 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Miercurea-Ciuc 
, jud.  Harghita 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 

 



subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2833 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Mierlău 
, jud.  Bihor 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 

 



condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2834 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 



Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Miersig 
, jud.  Bihor 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2835 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Mierţa 
, jud.  Sălaj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

 



- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2836 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Mihai Bravu 
, jud.  Giurgiu 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 

 



Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2837 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă Maranatha 
,cultul Baptist, localitatea Mihai Vodă 
, jud.  Giurgiu 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  

 



Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2838 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă Harul 
,cultul Baptist, localitatea Mihăieşti 
, jud.  Hunedoara 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 

 



Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2839 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Mihail Kogălniceanu 
, jud.  Botoşani 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 

 



care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2840 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Mihalţ 
, jud.  Alba 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 

 



este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2841 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 

 



Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

,cultul Baptist, localitatea Miheleu 
, jud.  Bihor 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 



asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2842 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Miheşu de Câmpie 
, jud.  Mureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

 



- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2843 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Mihoveni 
, jud.  Suceava 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 

 



asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2844 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Milaş 
, jud.  Bistriţa-Năsăud 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 

 



administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2845 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Milcoveni 
, jud.  Caraş-Severin 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 

 



precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2846 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Milova 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 

 



administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2847 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Miluta 
, jud.  Gorj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate.. 

 



 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2848 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Minead 
, jud.  Arad

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor.

 



Grupa/Titlul 59 
Art 12 

 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ Motivația 



lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

sursa de finanțare respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2849 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Miniş 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 

 



Guvernului). 
 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2850 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Minişel 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 

 



2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2851 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Minişu de Sus 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 

 



prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2852 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Mintia 
, jud.  Hunedoara 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 

 



credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2853 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Mintiu 
, jud.  Bistriţa-Năsăud 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 

 



Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2854 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Mireşu Mare 
, jud.  Maramureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 

 



Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2855 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă Cuvântul Vieţii 
,cultul Baptist, localitatea Mizil 
, jud.  Prahova 
 
Autori: 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte cu această destinație. 

 



 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 



Comisie)
2856 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 

Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Mişca 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2857 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Mişca 
, jud.  Bihor 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare

 



 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2858 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Nadăş 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”. 

 



 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2859 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Nadăşu 
, jud.  Cluj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 

 



și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2860 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Nădlac 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  

 



Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2861 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Nădrag 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 

 



subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2862 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Naidăş 
, jud.  Caraş-Severin 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 

 



condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2863 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 



Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Năpradea 
, jud.  Sălaj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2864 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă Harul 
,cultul Baptist, localitatea Năsăud 
, jud.  Bistriţa-Năsăud 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

 



- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2865 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Năsturelu 
, jud.  Teleorman 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 

 



Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2866 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă Maranata 
,cultul Baptist, localitatea Năvodari 
, jud.  Constanţa 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  

 



Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2867 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă Speranţa 
,cultul Baptist, localitatea Năvodari 
, jud.  Constanţa 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 

 



Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2868 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Penticostală Filadelfia 
,cultul Baptist, localitatea Năvodari 
, jud.  Constanţa 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 

 



care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2869 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă Sf. Treime 
,cultul Baptist, localitatea Nazarcea 
, jud.  Constanţa 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 

 



este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2870 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 

 



Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

,cultul Baptist, localitatea Neagra 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 



asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2871 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Negoieşti 
, jud.  Dolj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

 



- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2872 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Negostina 
, jud.  Suceava 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 

 



asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2873 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Negreni 
, jud.  Botoşani 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 

 



administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2874 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Negreni 
, jud.  Cluj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 

 



precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2875 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Negreşti-Oaş 
, jud.  Satu Mare 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 

 



administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2876 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Negrileşti 
, jud.  Bistriţa-Năsăud 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate.. 

 



 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2877 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Nenciuleşti 
, jud.  Teleorman

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor.

 



Grupa/Titlul 59 
Art 12 

 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ Motivația 



lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

sursa de finanțare respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2878 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă Elim 
,cultul Baptist, localitatea Nepos 
, jud.  Bistriţa-Năsăud 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 

 



Guvernului). 
 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2879 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Nerău 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 

 



2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2880 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Nermiş 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 

 



prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2881 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Nicolae Bălcescu 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 

 



credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2882 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Nicolinţ 
, jud.  Caraş-Severin 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 

 



Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2883 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Niculeşti 
, jud.  Dâmboviţa 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 

 



Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2884 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Nima 
, jud.  Cluj 
 
Autori: 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte cu această destinație. 

 



 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 



Comisie)
2885 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 

Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă Betel 
,cultul Baptist, localitatea Nimigea de Jos 
, jud.  Bistriţa-Năsăud 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2886 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă Betel 
,cultul Baptist, localitatea Niţchidorf 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare

 



 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2887 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Noşlac 
, jud.  Alba 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”. 

 



 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2888 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă Betania 
,cultul Baptist, localitatea Nuşfalău 
, jud.  Sălaj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 

 



și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2889 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă Harul 
,cultul Baptist, localitatea Oarţa de Sus 
, jud.  Maramureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  

 



Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2890 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Obreja 
, jud.  Caraş-Severin 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 

 



subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2891 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă Betel 
,cultul Baptist, localitatea Ocna Mureş 
, jud.  Alba 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 

 



condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2892 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei cu suma de 10  mii În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 



Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Ocna Şugatag 
, jud.  Maramureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2893 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Odobeşti 
, jud.  Dâmboviţa 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

 



- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2894 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Odorheiu Secuiesc 
, jud.  Harghita 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 

 



Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2895 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Ogrezeni 
, jud.  Giurgiu 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  

 



Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2896 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Ohaba 
, jud.  Alba 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 

 



Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2897 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă Emanuel 
,cultul Baptist, localitatea Ohaba Lungă 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 

 



care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2898 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Ohaba Română 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 

 



este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2899 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 

 



Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

,cultul Baptist, localitatea Ohaba-Forgaci 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 



asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2900 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Ohaba-Sibişel 
, jud.  Hunedoara 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

 



- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2901 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Ohabiţa 
, jud.  Caraş-Severin 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 

 



asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2902 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Olăneşti 
, jud.  Vâlcea 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 

 



administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2903 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Olcea 
, jud.  Bihor 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 

 



precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2904 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Onceşti 
, jud.  Maramureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 

 



administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2905 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Treime 
,cultul Baptist, localitatea Oneşti 
, jud.  Bacău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate.. 

 



 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2906 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă Betlehem 
,cultul Baptist, localitatea Oradea 
, jud. Bihor

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor.

 



Grupa/Titlul 59 
Art 12 

 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ Motivația 



lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

sursa de finanțare respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2907 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă Credinţa 
,cultul Baptist, localitatea Oradea 
, jud.  Bihor 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 

 



Guvernului). 
 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2908 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă Decapole 
,cultul Baptist, localitatea Oradea 
, jud.  Bihor 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 

 



2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2909 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă Elim 
,cultul Baptist, localitatea Oradea 
, jud.  Bihor 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 

 



prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2910 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă Emanuel 
,cultul Baptist, localitatea Oradea 
, jud.  Bihor 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 

 



credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2911 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă Golgota 
,cultul Baptist, localitatea Oradea 
, jud.  Bihor 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 

 



Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2912 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă Harul 
,cultul Baptist, localitatea Oradea 
, jud.  Bihor 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 

 



Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2913 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă Providenţa 
,cultul Baptist, localitatea Oradea 
, jud.  Bihor 
 
Autori: 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte cu această destinație. 

 



 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 



Comisie)
2914 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 

Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă Sf. Treime 
,cultul Baptist, localitatea Oradea 
, jud.  Bihor 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2915 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă Shalom 
,cultul Baptist, localitatea Oradea 
, jud.  Bihor 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare

 



 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2916 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă Sion 
,cultul Baptist, localitatea Oradea 
, jud.  Bihor 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”. 

 



 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2917 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Oraviţa 
, jud.  Caraş-Severin 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 

 



și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2918 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă Harul 
,cultul Baptist, localitatea Orăştie 
, jud.  Hunedoara 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  

 



Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2919 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Orheiu Bistriţei 
, jud.  Bistriţa-Năsăud 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 

 



subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2920 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Ormeniş 
, jud.  Alba 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 

 



condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2921 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 



Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Oroftiana 
, jud.  Botoşani 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2922 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Ortelec 
, jud.  Sălaj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

 



- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2923 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Ortiteag 
, jud.  Bihor 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 

 



Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2924 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Orvişele 
, jud.  Bihor 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  

 



Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2925 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Orşova 
, jud.  Mehedinţi 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 

 



Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2926 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă Buna Vestire 
,cultul Baptist, localitatea Osoi 
, jud.  Iaşi 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 

 



care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2927 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Ostroveni 
, jud.  Dolj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 

 



este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2928 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Baptistă

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 

 



Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

,cultul Baptist, localitatea Ostrovu Corbului 
, jud.  Mehedinţi 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 



asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2929 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Vestea Bună 
,cultul Baptist, localitatea Otopeni 
, jud. Ilfov 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

 



- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2930 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Oşand 
, jud.  Bihor 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 

 



asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2931 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Oşorhei 
, jud.  Bihor 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 

 



administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2932 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă I 
,cultul Baptist, localitatea Oţelu Roşu 
, jud.  Caraş-Severin 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 

 



precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2933 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă II 
,cultul Baptist, localitatea Oţelu Roşu 
, jud.  Caraş-Severin 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 

 



administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2934 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Pro Deo 
,cultul Baptist, localitatea Oţelu Roşu 
, jud.  Caraş-Severin 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate.. 

 



 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2935 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Padina Matei 
, jud.  Caraş-Severin

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor.

 



Grupa/Titlul 59 
Art 12 

 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ Motivația 



lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

sursa de finanțare respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2936 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Pădurea Neagră 
, jud.  Bihor 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 

 



Guvernului). 
 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2937 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Baptistă 
,cultul Baptist, localitatea Păgaia 
, jud.  Bihor 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 

 



2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2938 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Ruinele Bisericii Catolice 
,cultul Romano-catolic, localitatea Abram 
, jud.  Bihor 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 

 



prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2939 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Abrud 
, jud.  Alba 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 

 



credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2940 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Abuş 
, jud.  Mureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 

 



Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2941 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Acăţari 
, jud.  Mureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 

 



Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2942 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Adjud 
, jud.  Vrancea 
 
Autori: 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte cu această destinație. 

 



 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 



Comisie)
2943 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 

Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Adjudeni 
, jud.  Neamţ 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2944 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Treime 
,cultul Romano-catolic, localitatea Adoni 
, jud.  Bihor 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare

 



 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2945 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Maria 
,cultul Romano-catolic, localitatea Adrian 
, jud.  Satu Mare 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”. 

 



 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2946 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Toţi Sfinţii 
,cultul Romano-catolic, localitatea Ady Endre 
, jud.  Satu Mare 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 

 



și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2947 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Aghireşu 
, jud.  Cluj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  

 



Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2948 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Agnita 
, jud.  Sibiu 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 

 



subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2949 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Elisabeta 
,cultul Romano-catolic, localitatea Agriş 
, jud.  Satu Mare 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 

 



condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2950 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 



Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Agrişteu 
, jud.  Mureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2951 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Capela Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Aita Mare 
, jud.  Covasna 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

 



- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2952 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Aiud 
, jud.  Alba 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 

 



Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2953 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Franciscană 
,cultul Romano-catolic, localitatea Alba Iulia 
, jud.  Alba 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  

 



Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2954 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Capela Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Alba Iulia 
, jud.  Alba 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 

 



Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2955 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Catedrala Sf. Mihai 
,cultul Romano-catolic, localitatea Alba Iulia 
, jud.  Alba 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 

 



care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2956 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Capela Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Albeşti 
, jud.  Mureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 

 



este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2957 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Neprihănita Zămislire

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 

 



Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

,cultul Romano-catolic, localitatea Aleşd 
, jud.  Bihor 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 



asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2958 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Alioş 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

 



- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2959 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Clopotniţa Bisericii Catolice 
,cultul Romano-catolic, localitatea Altringen 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 

 



asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2960 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Alungeni 
, jud.  Covasna 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 

 



administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2961 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Aluniş 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 

 



precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2962 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casa de rugaciune Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Andrid 
, jud.  Satu Mare 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 

 



administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2963 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Presfânta Inimă a lui Isus 
,cultul Romano-catolic, localitatea Anina 
, jud.  Caraş-Severin 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate.. 

 



 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2964 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Aninoasa 
, jud.  Hunedoara

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor.

 



Grupa/Titlul 59 
Art 12 

 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ Motivația 



lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

sursa de finanțare respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2965 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Apalina 
, jud.  Mureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 

 



Guvernului). 
 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2966 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolica Aradul Nou 
,cultul Romano-catolic, localitatea Arad 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 

 



2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2967 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică Bujor 
,cultul Romano-catolic, localitatea Arad 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 

 



prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  

Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 

Sursa de finanțare: 
- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni

Generale 
- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului

principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022 Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2968 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică Cadas 
,cultul Romano-catolic, localitatea Arad 
, jud.  Arad 

Autori:  

Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  

Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  

Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 



credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2969 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică Gai 
,cultul Romano-catolic, localitatea Arad 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 

 



Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2970 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică Grădişte 
,cultul Romano-catolic, localitatea Arad 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 

 



Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2971 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică Sf. Iosif 
,cultul Romano-catolic, localitatea Arad 
, jud.  Arad 
 
Autori: 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte cu această destinație. 

 



 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 



Comisie)
2972 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 

Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică Şega 
,cultul Romano-catolic, localitatea Arad 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2973 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Capela Mănăstirii 
,cultul Romano-catolic, localitatea Arad 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare

 



 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2974 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Capela Minorită 
,cultul Romano-catolic, localitatea Arad 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”. 

 



 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2975 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Catedrala Catolică Sf. Anton 
,cultul Romano-catolic, localitatea Arad 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 

 



și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2976 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Fosta Capelă Catolică Sfântul Florian 
,cultul Romano-catolic, localitatea Arad 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  

 



Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2977 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Ruinele Bisericii Franciscane 
,cultul Romano-catolic, localitatea Arad 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 

 



subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2978 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Arbore 
, jud.  Suceava 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 

 



condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2979 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 



Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Archiud 
, jud.  Bistriţa-Năsăud 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2980 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Capela Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Arcuş 
, jud.  Covasna 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

 



- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2981 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Ardeoani 
, jud.  Bacău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 

 



Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2982 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Maria 
,cultul Romano-catolic, localitatea Ardud 
, jud.  Satu Mare 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  

 



Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2983 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Capela Catolică Donatus 
,cultul Romano-catolic, localitatea Ardud-Vii 
, jud.  Satu Mare 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 

 



Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2984 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Mănăstirea Sf. Eugen 
,cultul Romano-catolic, localitatea Argeşelu 
, jud.  Argeş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 

 



care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2985 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Arini 
, jud.  Bacău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 

 



este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2986 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 

 



Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

,cultul Romano-catolic, localitatea Armăşeni 
, jud.  Harghita 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 



asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2987 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Capela Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Atea 
, jud.  Satu Mare 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

 



- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2988 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Atia 
, jud.  Harghita 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 

 



asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2989 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Atid 
, jud.  Harghita 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 

 



administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2990 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Avrig 
, jud.  Sibiu 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 

 



precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2991 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Nicolae 
,cultul Romano-catolic, localitatea Azuga 
, jud.  Prahova 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 

 



administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2992 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Capela Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Băbeşti 
, jud.  Satu Mare 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate.. 

 



 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2993 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Capela Sf. Ana 
,cultul Romano-catolic, localitatea Băbeşti 
, jud.  Satu Mare

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor.

 



Grupa/Titlul 59 
Art 12 

 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ Motivația 



lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

sursa de finanțare respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2994 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Ruinele Biserici Catolice 
,cultul Romano-catolic, localitatea Băcăinţi 
, jud.  Alba 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 

 



Guvernului). 
 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2995 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Fericitul Ieremia Valahul 
,cultul Romano-catolic, localitatea Bacău 
, jud.  Bacău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 

 



2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2996 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Inima Neprihănită a Mariei 
,cultul Romano-catolic, localitatea Bacău 
, jud.  Bacău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 

 



prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2997 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Cruce 
,cultul Romano-catolic, localitatea Bacău 
, jud.  Bacău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 

 



credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2998 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Francisc 
,cultul Romano-catolic, localitatea Bacău 
, jud.  Bacău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 

 



Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

2999 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Nicolae Vechi 
,cultul Romano-catolic, localitatea Bacău 
, jud.  Bacău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 

 



Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3000 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Petru şi Paul 
,cultul Romano-catolic, localitatea Bacău 
, jud.  Bacău 
 
Autori: 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte cu această destinație. 

 



 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 



Comisie)
3001 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 

Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Baciu 
, jud.  Cluj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3002 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Bacova 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare

 



 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3003 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Bahna 
, jud.  Neamţ 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”. 

 



 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3004 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Bahnea 
, jud.  Mureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 

 



și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3005 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Ruinele Bisericii Catolice 
,cultul Romano-catolic, localitatea Baia 
, jud.  Suceava 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  

 



Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3006 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Baia de Arieş 
, jud.  Alba 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 

 



subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3007 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Mănăstirea Franciscană 
,cultul Romano-catolic, localitatea Baia de Criş 
, jud.  Hunedoara 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 

 



condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3008 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 



Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică Firiza 
,cultul Romano-catolic, localitatea Baia Mare 
, jud.  Maramureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3009 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Isus Rege 
,cultul Romano-catolic, localitatea Baia Mare 
, jud.  Maramureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

 



- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3010 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Anton 
,cultul Romano-catolic, localitatea Baia Mare 
, jud.  Maramureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 

 



Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3011 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Elisabeta 
,cultul Romano-catolic, localitatea Baia Mare 
, jud.  Maramureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  

 



Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3012 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Iosif 
,cultul Romano-catolic, localitatea Baia Mare 
, jud.  Maramureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de

 



Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3013 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Treime 
,cultul Romano-catolic, localitatea Baia Mare 
, jud.  Maramureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 

 



care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3014 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Capela Rozalia 
,cultul Romano-catolic, localitatea Baia Mare 
, jud.  Maramureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă

 



este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3015 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Capela Sf. Francisc

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 

 



Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

,cultul Romano-catolic, localitatea Baia Mare 
, jud.  Maramureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 



asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3016 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Ruinele Bisericii Gotice 
,cultul Romano-catolic, localitatea Baia Mare 
, jud.  Maramureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

 



- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3017 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Maria 
,cultul Romano-catolic, localitatea Baia Sprie 
, jud.  Maramureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 

 



asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3018 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Capela Calvaria 
,cultul Romano-catolic, localitatea Baia Sprie 
, jud.  Maramureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 

 



administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3019 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Francisc 
,cultul Romano-catolic, localitatea Băile Borşa 
, jud.  Maramureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 

 



precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3020 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolica 
,cultul Romano-catolic, localitatea Băile Herculane 
, jud.  Caraş-Severin 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 

 



administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3021 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Băile Homorod 
, jud.  Harghita 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate.. 

 



 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3022 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Băile Tuşnad 
, jud.  Harghita

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor.

 



Grupa/Titlul 59 
Art 12 

 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ Motivația 



lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

sursa de finanțare respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3023 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Capela Sf. Ana 
,cultul Romano-catolic, localitatea Băile Tuşnad 
, jud.  Harghita 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 

 



Guvernului). 
 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3024 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Baineţ 
, jud.  Suceava 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 

 



2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3025 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolica 
,cultul Romano-catolic, localitatea Băiuţ 
, jud.  Maramureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 

 



prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3026 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Maria Mica 
,cultul Romano-catolic, localitatea Băiţa 
, jud.  Bihor 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 

 



credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3027 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Băiţa 
, jud.  Hunedoara 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 

 



Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3028 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Maria 
,cultul Romano-catolic, localitatea Băiţa 
, jud.  Maramureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 

 



Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3029 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Bălan 
, jud.  Harghita 
 
Autori: 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte cu această destinație. 

 



 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 



Comisie)
3030 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 

Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Bălăneasa 
, jud.  Bacău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3031 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Băluşeşti 
, jud.  Neamţ 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare

 



 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3032 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Bălţaţi 
, jud.  Iaşi 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”. 

 



 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3033 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Bancu 
, jud.  Harghita 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 

 



și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3034 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Capela Catolică din Deal 
,cultul Romano-catolic, localitatea Bancu 
, jud.  Harghita 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  

 



Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3035 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Capela Catolică din Vale 
,cultul Romano-catolic, localitatea Bancu 
, jud.  Harghita 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 

 



subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3036 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Band 
, jud.  Mureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 

 



condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3037 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 



Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Bărăbanţ 
, jud.  Alba 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3038 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Baraolt 
, jud.  Covasna 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

 



- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3039 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Capela Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Baraolt 
, jud.  Covasna 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 

 



Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3040 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Bărăteaz 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  

 



Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3041 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Baraţi 
, jud.  Bacău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 

 



Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3042 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Capela Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Bărboşi 
, jud.  Mureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 

 



care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3043 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Bârgăuani 
, jud.  Neamţ 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 

 



este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3044 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 

 



Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

,cultul Romano-catolic, localitatea Bârlad 
, jud.  Vaslui 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 



asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3045 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Barticeşti 
, jud.  Neamţ 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

 



- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3046 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Bârza 
, jud.  Caraş-Severin 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 

 



asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3047 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Bârzava 
, jud.  Harghita 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 

 



administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3048 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică Veche 
,cultul Romano-catolic, localitatea Bârzava 
, jud.  Harghita 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 

 



precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3049 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Bârzuleşti 
, jud.  Bacău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 

 



administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3050 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Bătarci 
, jud.  Satu Mare 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate.. 

 



 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3051 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Batiz 
, jud.  Hunedoara

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor.

 



Grupa/Titlul 59 
Art 12 

 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ Motivația 



lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

sursa de finanțare respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3052 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Maria 
,cultul Romano-catolic, localitatea Batoş 
, jud.  Mureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 

 



Guvernului). 
 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3053 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Bazoş 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 

 



2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3054 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Băţanii Mari 
, jud.  Covasna 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 

 



prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3055 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Beba Veche 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 

 



credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3056 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Becicherecu Mic 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 

 



Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3057 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Beclean 
, jud.  Bistriţa-Năsăud 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 

 



Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3058 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Beica de Jos 
, jud.  Mureş 
 
Autori: 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte cu această destinație. 

 



 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 



Comisie)
3059 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 

Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Treime 
,cultul Romano-catolic, localitatea Beiuş 
, jud.  Bihor 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3060 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Bartolomeu 
,cultul Romano-catolic, localitatea Belani 
, jud.  Covasna 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare

 



 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3061 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Neprihănita Zămislire 
,cultul Romano-catolic, localitatea Belfir 
, jud.  Bihor 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”. 

 



 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3062 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Elisabeta 
,cultul Romano-catolic, localitatea Beliu 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 

 



și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3063 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Ladislau 
,cultul Romano-catolic, localitatea Beltiug 
, jud.  Satu Mare 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  

 



Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3064 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Capela Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Beltiug 
, jud.  Satu Mare 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 

 



subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3065 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Bencecu de Sus 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 

 



condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3066 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 



Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Capela Sf. Mihail, Gavril şi Rafail 
,cultul Romano-catolic, localitatea Bercu 
, jud.  Satu Mare 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3067 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Bereşti-Tazlău 
, jud.  Bacău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

 



- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3068 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Cei 14 Sfinţi 
,cultul Romano-catolic, localitatea Berveni 
, jud.  Satu Mare 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 

 



Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3069 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolica 
,cultul Romano-catolic, localitatea Berzasca 
, jud.  Caraş-Severin 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  

 



Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3070 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Berzovia 
, jud.  Caraş-Severin 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 

 



Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3071 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Berzunţi 
, jud.  Bacău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 

 



care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3072 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Bethausen 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 

 



este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3073 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 

 



Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

,cultul Romano-catolic, localitatea Beu 
, jud.  Mureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 



asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3074 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Scufundată 
,cultul Romano-catolic, localitatea Bezidu Nou 
, jud.  Mureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

 



- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3075 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Ladislau 
,cultul Romano-catolic, localitatea Bicaci 
, jud.  Bihor 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 

 



asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3076 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Bicaz 
, jud.  Neamţ 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 

 



administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3077 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Bicazu Ardelean 
, jud.  Neamţ 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 

 



precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3078 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Bigăr 
, jud.  Caraş-Severin 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 

 



administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3079 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Maria 
,cultul Romano-catolic, localitatea Biharia 
, jud.  Bihor 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate.. 

 



 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3080 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Bijghir 
, jud.  Bacău

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor.

 



Grupa/Titlul 59 
Art 12 

 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ Motivația 



lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

sursa de finanțare respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3081 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Biled 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 

 



Guvernului). 
 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3082 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Bisericani 
, jud.  Harghita 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 

 



2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3083 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică Sf. Treime 
,cultul Romano-catolic, localitatea Bistriţa 
, jud.  Bistriţa-Năsăud 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 

 



prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3084 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Bixad 
, jud.  Covasna 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 

 



credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3085 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Blaj 
, jud.  Alba 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 

 



Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3086 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Bobda 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 

 



Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3087 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Bocicoiu Mare 
, jud.  Maramureş 
 
Autori: 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte cu această destinație. 

 



 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 



Comisie)
3088 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 

Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică Sf. Ioan Nepomuk 
,cultul Romano-catolic, localitatea Bocşa 
, jud.  Caraş-Severin 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3089 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică Sf. Mihail 
,cultul Romano-catolic, localitatea Bocşa 
, jud.  Caraş-Severin 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare

 



 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3090 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Neprihănita Zămislire 
,cultul Romano-catolic, localitatea Bocşa 
, jud.  Caraş-Severin 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”. 

 



 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3091 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Capela Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Bocşa 
, jud.  Caraş-Severin 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 

 



și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3092 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Capela Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Bodoc 
, jud.  Covasna 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  

 



Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3093 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Bogata 
, jud.  Bacău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 

 



subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3094 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Bogata 
, jud.  Mureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 

 



condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3095 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare



Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Bogda 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3096 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Bogdan Vodă 
, jud.  Bacău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

 



- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3097 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Bogdăneşti 
, jud.  Bacău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 

 



Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3098 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Bogdăneşti 
, jud.  Bacău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  

 



Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3099 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Boghicea 
, jud.  Neamţ 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 

 



Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3100 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Boineşti 
, jud.  Satu Mare 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 

 



care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3101 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Înălţarea Sf. Cruci 
,cultul Romano-catolic, localitatea Bolovăniş 
, jud.  Bacău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 

 



este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3102 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 

 



Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

,cultul Romano-catolic, localitatea Bonţida 
, jud.  Cluj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 



asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3103 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Bordoşiu 
, jud.  Mureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

 



- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3104 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Borsec 
, jud.  Harghita 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 

 



asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3105 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Capela de cimitir 
,cultul Romano-catolic, localitatea Borsec 
, jud.  Harghita 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 

 



administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3106 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Anton 
,cultul Romano-catolic, localitatea Borumlaca 
, jud.  Bihor 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 

 



precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3107 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Borzeşti 
, jud.  Bacău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 

 



administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3108 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Mănăstirea Fraţilor Capucini 
,cultul Romano-catolic, localitatea Borzeşti 
, jud.  Bacău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate.. 

 



 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3109 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Borşa 
, jud.  Maramureş

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor.

 



Grupa/Titlul 59 
Art 12 

 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ Motivația 



lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

sursa de finanțare respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3110 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Iosif 
,cultul Romano-catolic, localitatea Botiz 
, jud.  Satu Mare 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 

 



Guvernului). 
 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3111 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Botoşani 
, jud.  Botoşani 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 

 



2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3112 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Bozeni 
, jud.  Mureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 

 



prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3113 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Bozovici 
, jud.  Caraş-Severin 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 

 



credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3114 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Brad 
, jud.  Hunedoara 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 

 



Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3115 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Brădeşti 
, jud.  Harghita 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 

 



Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3116 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Brăila 
, jud.  Brăila 
 
Autori: 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte cu această destinație. 

 



 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 



Comisie)
3117 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 

Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Înălţarea Sf. Cruci 
,cultul Romano-catolic, localitatea Braşov 
, jud.  Braşov 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3118 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Mureşenilor 
,cultul Romano-catolic, localitatea Braşov 
, jud.  Braşov 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare

 



 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3119 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Presfânta Inimă a lui Isus 
,cultul Romano-catolic, localitatea Braşov 
, jud.  Braşov 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”. 

 



 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3120 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Ioan Franciscană 
,cultul Romano-catolic, localitatea Braşov 
, jud.  Braşov 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 

 



și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3121 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Breaza 
, jud.  Neamţ 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  

 



Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3122 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Brebu Nou 
, jud.  Caraş-Severin 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 

 



subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3123 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Brestovăţ 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 

 



condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3124 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 



Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Capela Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Bretea Mureşană 
, jud.  Hunedoara 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3125 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Anton de Padova 
,cultul Romano-catolic, localitatea Brezoi 
, jud.  Vâlcea 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

 



- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3126 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Brezon 
, jud.  Caraş-Severin 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 

 



Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3127 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Breştea 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  

 



Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3128 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Breţcu 
, jud.  Covasna 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 

 



Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3129 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Brusturoasa 
, jud.  Bacău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 

 



care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3130 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adormirea Maicii Domnului 
,cultul Romano-catolic, localitatea Bucureşti 
, jud. Ilfov 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 

 



este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3131 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Bărăţia

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 

 



Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

,cultul Romano-catolic, localitatea Bucureşti 
, jud. Ilfov 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 



asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3132 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică Bucureştii Noi 
,cultul Romano-catolic, localitatea Bucureşti 
, jud. Ilfov 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

 



- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3133 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică Cioplea 
,cultul Romano-catolic, localitatea Bucureşti 
, jud. Ilfov 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 

 



asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3134 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Italiană 
,cultul Romano-catolic, localitatea Bucureşti 
, jud. Ilfov 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 

 



administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3135 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Maica Îndurerată 
,cultul Romano-catolic, localitatea Bucureşti 
, jud. Ilfov 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 

 



precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3136 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sacre-Coeur 
,cultul Romano-catolic, localitatea Bucureşti 
, jud. Ilfov 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 

 



administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3137 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Ana Bellu 
,cultul Romano-catolic, localitatea Bucureşti 
, jud. Ilfov 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate.. 

 



 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3138 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Anton Colentina 
,cultul Romano-catolic, localitatea Bucureşti 
, jud. Ilfov

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor.

 



Grupa/Titlul 59 
Art 12 

 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ Motivația 



lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

sursa de finanțare respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3139 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Cruce 
,cultul Romano-catolic, localitatea Bucureşti 
, jud. Ilfov 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 

 



Guvernului). 
 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3140 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Elena 
,cultul Romano-catolic, localitatea Bucureşti 
, jud. Ilfov 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 

 



2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3141 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Francisc 
,cultul Romano-catolic, localitatea Bucureşti 
, jud. Ilfov 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 

 



prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3142 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Petru şi Paul Băneasa 
,cultul Romano-catolic, localitatea Bucureşti 
, jud. Ilfov 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 

 



credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3143 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Tereza 
,cultul Romano-catolic, localitatea Bucureşti 
, jud. Ilfov 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 

 



Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3144 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Catedrala Sf. Iosif 
,cultul Romano-catolic, localitatea Bucureşti 
, jud. Ilfov 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 

 



Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3145 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Bucşoaia 
, jud.  Suceava 
 
Autori: 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte cu această destinație. 

 



 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 



Comisie)
3146 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 

Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Buda 
, jud.  Bacău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3147 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Budila 
, jud.  Braşov 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare

 



 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3148 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Înălţarea Sfintei Cruci 
,cultul Romano-catolic, localitatea Budoi 
, jud.  Bihor 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”. 

 



Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 

Sursa de finanțare: 
- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni

Generale 
- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului

principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022 Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3149 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Buftea 
, jud. Ilfov 

Autori:  

Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  

Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  

Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 



și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3150 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Buhoci 
, jud.  Bacău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  

 



Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3151 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Buhonca 
, jud.  Neamţ 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 

 



subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3152 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Buhuşi 
, jud.  Bacău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 

 



condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3153 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 



Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Buia 
, jud.  Sibiu 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3154 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Bulai 
, jud.  Suceava 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

 



- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3155 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Bulci 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 

 



Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3156 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Bulgăruş 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  

 



Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3157 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Buruieneşti 
, jud.  Neamţ 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 

 



Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3158 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Buruienişu de Sus 
, jud.  Bacău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 

 



care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3159 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Butea 
, jud.  Iaşi 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 

 



este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3160 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 

 



Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

,cultul Romano-catolic, localitatea Buteni 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 



asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3161 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Butin 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

 



- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3162 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Iosif 
,cultul Romano-catolic, localitatea Buzău 
, jud.  Buzău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 

 



asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3163 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Buziaş 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 

 



administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3164 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Cacica 
, jud.  Suceava 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 

 



precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3165 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Capelă Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Cacica 
, jud.  Suceava 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 

 



administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3166 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Capelă din Salină 
,cultul Romano-catolic, localitatea Cacica 
, jud.  Suceava 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate.. 

 



 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3167 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Cădăreşti 
, jud.  Bacău

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor.

 



Grupa/Titlul 59 
Art 12 

 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ Motivația 



lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

sursa de finanțare respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3168 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Capela Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Cadea 
, jud.  Bihor 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 

 



Guvernului). 
 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3169 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Călacea 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 

 



2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3170 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Călan 
, jud.  Hunedoara 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 

 



prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3171 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Călăraşi 
, jud.  Cluj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 

 



credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3172 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Vizita Fecioarei Maria la Elisabeta 
,cultul Romano-catolic, localitatea Călăraşi 
, jud.  Călăraşi 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 

 



Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3173 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Călimăneşti 
, jud.  Mureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 

 



Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3174 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Călugăreni 
, jud.  Bacău 
 
Autori: 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte cu această destinație. 

 



 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 



Comisie)
3175 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 

Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Călugăreni 
, jud.  Harghita 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3176 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Călugăreni 
, jud.  Mureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare

 



 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3177 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Capela Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Călugăreni 
, jud.  Mureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”. 

 



 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3178 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Căluşeri 
, jud.  Mureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 

 



și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3179 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Ana 
,cultul Romano-catolic, localitatea Cămin 
, jud.  Satu Mare 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  

 



Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3180 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Capelă Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Cămin 
, jud.  Satu Mare 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 

 



subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3181 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Câmpeni 
, jud.  Alba 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 

 



condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3182 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 



Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Romano-Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Câmpia Turzii 
, jud.  Cluj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3183 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Anton de Padova 
,cultul Romano-catolic, localitatea Câmpina 
, jud.  Prahova 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

 



- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3184 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Câmpu Cetăţii 
, jud.  Mureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 

 



Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3185 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Ap. Iacob Bărăţia 
,cultul Romano-catolic, localitatea Câmpulung 
, jud.  Argeş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  

 



Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3186 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Câmpulung la Tisa 
, jud.  Maramureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 

 



Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3187 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Câmpulung Moldovenesc 
, jud.  Suceava 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 

 



care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3188 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Capelă catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Câmpulung Moldovenesc 
, jud.  Suceava 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 

 



este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3189 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 

 



Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

,cultul Romano-catolic, localitatea Căpâlniţa 
, jud.  Harghita 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 



asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3190 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Capela de cimitir 
,cultul Romano-catolic, localitatea Căpâlniţa 
, jud.  Harghita 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

 



- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3191 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Capăta 
, jud.  Bacău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 

 



asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3192 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Anton 
,cultul Romano-catolic, localitatea Căpleni 
, jud.  Satu Mare 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 

 



administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3193 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Iosif 
,cultul Romano-catolic, localitatea Căpleni 
, jud.  Satu Mare 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 

 



precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3194 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Capela Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Căpleni 
, jud.  Satu Mare 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 

 



administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3195 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Capela Catolica 
,cultul Romano-catolic, localitatea Capu Corbului 
, jud.  Harghita 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate.. 

 



 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3196 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Inima Neprihănită a Mariei 
,cultul Romano-catolic, localitatea Caracal 
, jud.  Olt

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor.

 



Grupa/Titlul 59 
Art 12 

 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ Motivația 



lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

sursa de finanțare respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3197 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Caraclău 
, jud.  Bacău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 

 



Guvernului). 
 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3198 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Înălţarea Crucii 
,cultul Romano-catolic, localitatea Carani 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 

 



2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3199 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Franciscană 
,cultul Romano-catolic, localitatea Caransebeş 
, jud.  Caraş-Severin 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 

 



prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3200 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Capela Catolică din cimitir 
,cultul Romano-catolic, localitatea Caransebeş 
, jud.  Caraş-Severin 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 

 



credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3201 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Ruinele Bisericii Romanice 
,cultul Romano-catolic, localitatea Caransebeş 
, jud.  Caraş-Severin 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 

 



Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3202 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Înălţarea Sfintei Cruci 
,cultul Romano-catolic, localitatea Carastelec 
, jud.  Sălaj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 

 



Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3203 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Caraşova 
, jud.  Caraş-Severin 
 
Autori: 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte cu această destinație. 

 



 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 



Comisie)
3204 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 

Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Iosif 
,cultul Romano-catolic, localitatea Carei 
, jud.  Satu Mare 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3205 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Maria 
,cultul Romano-catolic, localitatea Carei 
, jud.  Satu Mare 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare

 



 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3206 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sfântul Duh 
,cultul Romano-catolic, localitatea Carei 
, jud.  Satu Mare 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”. 

 



 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3207 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Capelă Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Carei 
, jud.  Satu Mare 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 

 



și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3208 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Capelă Catolică Veche 
,cultul Romano-catolic, localitatea Carei 
, jud.  Satu Mare 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  

 



Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3209 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Cârlibaba 
, jud.  Suceava 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 

 



subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3210 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Cărpiniş 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 

 



condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3211 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 



Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Cârţa 
, jud.  Harghita 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3212 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică Nouă 
,cultul Romano-catolic, localitatea Cârţa 
, jud.  Harghita 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

 



- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3213 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Casinu Nou 
, jud.  Harghita 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 

 



Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3214 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Catalina 
, jud.  Covasna 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  

 



Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3215 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Cătina 
, jud.  Cluj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 

 



Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3216 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică de Jos 
,cultul Romano-catolic, localitatea Cavnic 
, jud.  Maramureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 

 



care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3217 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Barbara 
,cultul Romano-catolic, localitatea Cavnic 
, jud.  Maramureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 

 



este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3218 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Capela Catolica Handal

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 

 



Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

,cultul Romano-catolic, localitatea Cavnic 
, jud.  Maramureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 



asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3219 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Caşinu Mic 
, jud.  Covasna 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

 



- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3220 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Cefa 
, jud.  Bihor 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 

 



asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3221 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Ioan 
,cultul Romano-catolic, localitatea Cehu Silvaniei 
, jud.  Sălaj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 

 



administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3222 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Petru şi Pavel 
,cultul Romano-catolic, localitatea Ceica 
, jud.  Bihor 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 

 



precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3223 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Cenad 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 

 



administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3224 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Cenei 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..

 



 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3225 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Cermei 
, jud.  Arad

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor.

 



Grupa/Titlul 59 
Art 12 

 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ Motivația 



lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

sursa de finanțare respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3226 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Cernat 
, jud.  Covasna 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 

 



Guvernului). 
 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3227 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Capelă catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Cernat 
, jud.  Covasna 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 

 



2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3228 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Ruinele Bisericii Romanice 
,cultul Romano-catolic, localitatea Cernat 
, jud.  Covasna 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 

 



prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3229 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Cernavodă 
, jud.  Constanţa 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 

 



credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3230 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Maria 
,cultul Romano-catolic, localitatea Cetariu 
, jud.  Bihor 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 

 



Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3231 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Cetatea de Baltă 
, jud.  Alba 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 

 



Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3232 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Cetăţuia 
, jud.  Harghita 
 
Autori: 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte cu această destinație. 

 



 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 



Comisie)
3233 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 

Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Charlotenburg 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3234 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Checea 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare

 



 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3235 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Cheglevici 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.

 



 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3236 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casa de rugaciune Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Chereluş 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 

 



și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3237 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Chetriş 
, jud.  Bacău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  

 



Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3238 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Ruinele bisericii mănăstirii benedictine 
,cultul Romano-catolic, localitatea Cheud 
, jud.  Sălaj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 

 



subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3239 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Chevereşu Mare 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 

 



condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3240 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 



Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Ana 
,cultul Romano-catolic, localitatea Cheşereu 
, jud.  Bihor 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3241 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Chichiş 
, jud.  Covasna 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

 



- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3242 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Chidea 
, jud.  Cluj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 

 



Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3243 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Chileni 
, jud.  Harghita 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  

 



Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3244 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Chilieni 
, jud.  Covasna 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 

 



Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3245 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Toţi Sfinţiii 
,cultul Romano-catolic, localitatea Chinteni 
, jud.  Cluj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 

 



care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3246 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Chitila 
, jud. Ilfov 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 

 



este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3247 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 

 



Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

,cultul Romano-catolic, localitatea Chişineu-Criş 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 



asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3248 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Chişoda 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

 



- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3249 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Ciacova 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 

 



asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3250 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Ciba 
, jud.  Harghita 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 

 



administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3251 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Anton 
,cultul Romano-catolic, localitatea Ciceu 
, jud.  Harghita 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 

 



precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3252 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Ciclova Montană 
, jud.  Caraş-Severin 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 

 



administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3253 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Ciclova Română 
, jud.  Caraş-Severin 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate.. 

 



 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3254 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Familie 
,cultul Romano-catolic, localitatea Cidreag 
, jud.  Satu Mare

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor.

 



Grupa/Titlul 59 
Art 12 

 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ Motivația 



lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

sursa de finanțare respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3255 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Ruinele Bisericii Catolice Cinciş 
,cultul Romano-catolic, localitatea Cinciş-Cerna 
, jud.  Hunedoara 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 

 



Guvernului). 
 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3256 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Cincu 
, jud.  Braşov 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 

 



2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3257 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Mănăstirea Carmelită 
,cultul Romano-catolic, localitatea Ciofliceni 
, jud. Ilfov 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 

 



prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3258 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Cireşoaia 
, jud.  Bacău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 

 



credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3259 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Ciucani 
, jud.  Bacău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 

 



Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3260 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică Sf. Gheorghe 
,cultul Romano-catolic, localitatea Ciucsângeorgiu 
, jud.  Harghita 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 

 



Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3261 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Capela Catolică Sf. Maria Mare 
,cultul Romano-catolic, localitatea Ciucsângeorgiu 
, jud.  Harghita 
 
Autori: 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte cu această destinație. 

 



 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 



Comisie)
3262 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 

Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică Nouă 
,cultul Romano-catolic, localitatea Ciugheş 
, jud.  Bacău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3263 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică Veche 
,cultul Romano-catolic, localitatea Ciugheş 
, jud.  Bacău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare

 



 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3264 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Capela din cimitir 
,cultul Romano-catolic, localitatea Ciuhoi 
, jud.  Bihor 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”. 

 



 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3265 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Ciumani 
, jud.  Harghita 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 

 



și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3266 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Ştefan Rege 
,cultul Romano-catolic, localitatea Ciumeşti 
, jud.  Satu Mare 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  

 



Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3267 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Fosta Capelă de cimitir 
,cultul Romano-catolic, localitatea Ciumeşti 
, jud.  Satu Mare 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 

 



subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3268 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Ap. Petru şi Paul 
,cultul Romano-catolic, localitatea Ciuperceni 
, jud.  Satu Mare 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 

 



condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3269 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 



Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Francisc 
,cultul Romano-catolic, localitatea Cleja 
, jud.  Bacău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3270 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Marcu 
,cultul Romano-catolic, localitatea Cleja 
, jud.  Bacău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

 



- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3271 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Clit 
, jud.  Suceava 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 

 



Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3272 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Clocotici 
, jud.  Caraş-Severin 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  

 



Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3273 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Clopodia 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 

 



Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3274 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Calvaria 
,cultul Romano-catolic, localitatea Cluj-Napoca 
, jud.  Cluj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 

 



care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3275 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică Dâmbul Rotund 
,cultul Romano-catolic, localitatea Cluj-Napoca 
, jud.  Cluj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 

 



este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3276 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Maica Îndurerată

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 

 



Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

,cultul Romano-catolic, localitatea Cluj-Napoca 
, jud.  Cluj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 



asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3277 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Piarista 
,cultul Romano-catolic, localitatea Cluj-Napoca 
, jud.  Cluj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

 



- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3278 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Elisabeta 
,cultul Romano-catolic, localitatea Cluj-Napoca 
, jud.  Cluj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 

 



asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3279 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Iosif 
,cultul Romano-catolic, localitatea Cluj-Napoca 
, jud.  Cluj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 

 



administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3280 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Maria 
,cultul Romano-catolic, localitatea Cluj-Napoca 
, jud.  Cluj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 

 



precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3281 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Petru şi Paul 
,cultul Romano-catolic, localitatea Cluj-Napoca 
, jud.  Cluj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 

 



administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3282 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Catedrala Sf. Mihail 
,cultul Romano-catolic, localitatea Cluj-Napoca 
, jud.  Cluj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate.. 

 



 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3283 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Mânăstirea Franciscanilor 
,cultul Romano-catolic, localitatea Cluj-Napoca 
, jud.  Cluj

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor.

 



Grupa/Titlul 59 
Art 12 

 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ Motivația 



lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

sursa de finanțare respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3284 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Cojocna 
, jud.  Cluj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 

 



Guvernului). 
 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3285 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Colonia Bulgară 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 

 



2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3286 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Colonia Fabricii 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 

 



prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3287 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Franciscanilor 
,cultul Romano-catolic, localitatea Colţeşti 
, jud.  Alba 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 

 



credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3288 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Coman 
, jud.  Bacău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 

 



Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3289 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Capelă catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Comandău 
, jud.  Covasna 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 

 



Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3290 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Comăneşti 
, jud.  Bacău 
 
Autori: 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte cu această destinație. 

 



 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 



Comisie)
3291 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 

Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Capela Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Comiat 
, jud.  Harghita 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3292 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Comloşu Mare 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare

 



 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3293 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Comloşu Mic 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”. 

 



 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3294 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Anton 
,cultul Romano-catolic, localitatea Constanţa 
, jud.  Constanţa 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 

 



și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3295 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Padre Pio 
,cultul Romano-catolic, localitatea Constanţa 
, jud.  Constanţa 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  

 



Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3296 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Capela Maria Ajutorul Crestinilor 
,cultul Romano-catolic, localitatea Constanţa 
, jud.  Constanţa 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 

 



subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3297 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Coplean 
, jud.  Cluj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 

 



condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3298 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 



Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Copşa Mică 
, jud.  Sibiu 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3299 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Corbu 
, jud.  Harghita 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

 



- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3300 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Corhana 
, jud.  Neamţ 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 

 



Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3301 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Emilia 
,cultul Romano-catolic, localitatea Corneşti 
, jud.  Cluj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  

 



Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3302 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sfânta Maria Mare 
,cultul Romano-catolic, localitatea Corneşti 
, jud.  Cluj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 

 



Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3303 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Cornu Luncii 
, jud.  Suceava 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 

 



care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3304 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Corund 
, jud.  Harghita 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 

 



este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3305 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Înălţarea Sfintei Cruci

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 

 



Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

,cultul Romano-catolic, localitatea Cotnari 
, jud.  Iaşi 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 



asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3306 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Ruinele Bisericii Catolice Sf. Leonard 
,cultul Romano-catolic, localitatea Cotnari 
, jud.  Iaşi 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

 



- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3307 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Cotormani 
, jud.  Harghita 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 

 



asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3308 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Covaci 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 

 



administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3309 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Covasna 
, jud.  Covasna 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 

 



precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3310 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Cozma şi Damian 
,cultul Romano-catolic, localitatea Cozmeni 
, jud.  Harghita 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 

 



administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3311 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Cozmeşti 
, jud.  Iaşi 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate.. 

 



 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3312 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Coşeni 
, jud.  Covasna

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor.

 



Grupa/Titlul 59 
Art 12 

 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ Motivația 



lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

sursa de finanțare respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3313 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Coşnea 
, jud.  Bacău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 

 



Guvernului). 
 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3314 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Calvaria 
,cultul Romano-catolic, localitatea Coştiui 
, jud.  Maramureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 

 



2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3315 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Ioan 
,cultul Romano-catolic, localitatea Coştiui 
, jud.  Maramureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 

 



prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3316 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Capela Sf. Ana 
,cultul Romano-catolic, localitatea Coştiui 
, jud.  Maramureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 

 



credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3317 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Crăciunel 
, jud.  Harghita 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 

 



Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3318 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Crăciuneşti 
, jud.  Mureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 

 



Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3319 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Ştefan Rege 
,cultul Romano-catolic, localitatea Craidorolţ 
, jud.  Satu Mare 
 
Autori: 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte cu această destinație. 

 



 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 



Comisie)
3320 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 

Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Înălţarea Sfintei Cruci 
,cultul Romano-catolic, localitatea Craiova 
, jud.  Dolj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3321 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Toţi Sfinţii 
,cultul Romano-catolic, localitatea Craiova 
, jud.  Dolj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare

 



 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3322 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Maria 
,cultul Romano-catolic, localitatea Crasna 
, jud.  Sălaj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”. 

 



 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3323 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Cristeşti 
, jud.  Mureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 

 



și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3324 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Cristeştii Ciceului 
, jud.  Bistriţa-Năsăud 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  

 



Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3325 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Cristur 
, jud.  Hunedoara 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 

 



subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3326 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Cristuru Secuiesc 
, jud.  Harghita 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 

 



condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3327 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 



Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Crişcior 
, jud.  Hunedoara 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3328 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Cruceni 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

 



- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3329 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Cruceni 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 

 



Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3330 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Cubleşu Someşan 
, jud.  Cluj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  

 



Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3331 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Cuchiniş 
, jud.  Bacău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 

 



Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3332 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Cucuieţi 
, jud.  Bacău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 

 



care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3333 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Cugir 
, jud.  Alba 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 

 



este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3334 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică Sf. Nicolae

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 

 



Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

,cultul Romano-catolic, localitatea Curtea de Argeş 
, jud.  Argeş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 



asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3335 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Curtici 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

 



- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3336 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Preasfânta Inimă a lui Isus 
,cultul Romano-catolic, localitatea Curtuişeni 
, jud.  Bihor 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 

 



asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3337 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Dămieni 
, jud.  Mureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 

 



administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3338 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Dancu 
, jud.  Iaşi 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 

 



precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3339 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Dăneşti 
, jud.  Harghita 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 

 



administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3340 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Maica Domnului 
,cultul Romano-catolic, localitatea Dara 
, jud.  Satu Mare 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate.. 

 



 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3341 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Dărmăneşti 
, jud.  Bacău

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor.

 



Grupa/Titlul 59 
Art 12 

 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ Motivația 



lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

sursa de finanțare respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3342 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Darova 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 

 



Guvernului). 
 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3343 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea David 
, jud.  Neamţ 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 

 



2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3344 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Dealu 
, jud.  Harghita 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 

 



prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3345 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Franciscană 
,cultul Romano-catolic, localitatea Dej 
, jud.  Cluj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 

 



credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3346 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Dejan 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 

 



Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3347 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Capela Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Deleni 
, jud.  Iaşi 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 

 



Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3348 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Ioan Botezătorul 
,cultul Romano-catolic, localitatea Delniţa 
, jud.  Harghita 
 
Autori: 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte cu această destinație. 

 



 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 



Comisie)
3349 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 

Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Capela Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Delniţa 
, jud.  Harghita 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3350 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Denta 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare

 



 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3351 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Capela catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Derna 
, jud.  Bihor 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”. 

 



 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3352 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Deta 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 

 



și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3353 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Anton 
,cultul Romano-catolic, localitatea Deva 
, jud.  Hunedoara 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  

 



Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3354 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Mănăstirea Franciscană 
,cultul Romano-catolic, localitatea Deva 
, jud.  Hunedoara 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 

 



subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3355 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Sharbel Makhluf 
,cultul Romano-catolic, localitatea Dimieni 
, jud. Ilfov 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 

 



condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3356 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 



Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Capela Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Dindeşti 
, jud.  Satu Mare 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3357 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Vendel 
,cultul Romano-catolic, localitatea Dindeştiu Mic 
, jud.  Satu Mare 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

 



- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3358 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Maria 
,cultul Romano-catolic, localitatea Diosig 
, jud.  Bihor 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 

 



Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3359 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Ecaterina 
,cultul Romano-catolic, localitatea Ditrău 
, jud.  Harghita 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  

 



Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3360 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Catedrala Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Ditrău 
, jud.  Harghita 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 

 



Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3361 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Capelă Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Dobolţ 
, jud.  Satu Mare 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 

 



care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3362 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Dobra 
, jud.  Hunedoara 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 

 



este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3363 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 

 



Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

,cultul Romano-catolic, localitatea Dochia 
, jud.  Neamţ 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 



asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3364 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Dognecea 
, jud.  Caraş-Severin 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

 



- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3365 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Dolaţ 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 

 



asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3366 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Iosif 
,cultul Romano-catolic, localitatea Dolea 
, jud.  Bihor 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 

 



administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3367 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casă de rugăciune Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Doman 
, jud.  Caraş-Severin 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 

 



precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3368 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Familie 
,cultul Romano-catolic, localitatea Domăneşti 
, jud.  Satu Mare 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 

 



administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3369 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Dorobanţi 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate.. 

 



 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3370 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Dorohoi 
, jud.  Botoşani

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor.

 



Grupa/Titlul 59 
Art 12 

 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ Motivația 



lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

sursa de finanțare respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3371 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Iosif Muncitorul 
,cultul Romano-catolic, localitatea Dorolţ 
, jud.  Satu Mare 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 

 



Guvernului). 
 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3372 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Neprihănita Zămislire 
,cultul Romano-catolic, localitatea Drobeta-Turnu Severin 
, jud.  Mehedinţi 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 

 



2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3373 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Capelă Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Drobeta-Turnu Severin 
, jud.  Mehedinţi 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 

 



prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3374 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Vendelin 
,cultul Romano-catolic, localitatea Dudeştii Noi 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 

 



credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3375 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Capela Cimitirului Catolic 
,cultul Romano-catolic, localitatea Dudeştii Noi 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 

 



Secretariatului de Stat pentru Culte.  

Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  

Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  

Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 

Sursa de finanțare: 
- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni

Generale 
- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului

principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022 Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3376 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Maria 
,cultul Romano-catolic, localitatea Dudeştii Vechi 
, jud.  Timiş 

Autori:  

Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  



Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3377 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Capela Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Duleu 
, jud.  Caraş-Severin 
 
Autori: 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte cu această destinație. 

 



 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 



Comisie)
3378 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 

Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Dumbrava 
, jud.  Bacău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3379 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Capelă Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Dumbrava 
, jud.  Satu Mare 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare

 



 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3380 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Dumbrava 
, jud.  Suceava 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”. 

 



 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3381 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Dumbrăveni 
, jud.  Sibiu 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 

 



și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3382 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Dumbrăvioara 
, jud.  Mureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  

 



Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3383 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Dumbrăviţa 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 

 



subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3384 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Dumitreni 
, jud.  Mureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 

 



condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3385 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 



Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Eibenthal 
, jud.  Mehedinţi 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3386 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Enăcheşti 
, jud.  Bacău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

 



- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3387 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Eremitu 
, jud.  Mureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 

 



Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3388 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Ernei 
, jud.  Mureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  

 



Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3389 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Ersig 
, jud.  Caraş-Severin 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 

 



Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3390 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Estelnic 
, jud.  Covasna 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 

 



care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3391 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Capelă Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Estelnic 
, jud.  Covasna 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 

 



este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3392 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Mănăstirea Franciscană

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 

 



Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

,cultul Romano-catolic, localitatea Estelnic 
, jud.  Covasna 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 



asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3393 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Capela Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Făgăraş 
, jud.  Braşov 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

 



- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3394 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Mănăstirea Franciscană 
,cultul Romano-catolic, localitatea Făgăraş 
, jud.  Braşov 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 

 



asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3395 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Făget 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 

 



administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3396 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Ştefan Rege 
,cultul Romano-catolic, localitatea Făgetu 
, jud.  Sălaj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 

 



precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3397 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Făgetu de Sus 
, jud.  Bacău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul

 



administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3398 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Falcău 
, jud.  Suceava 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate.. 

 



 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3399 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Fălticeni 
, jud.  Suceava

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor.

 



Grupa/Titlul 59 
Art 12 

 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ Motivația 



lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

sursa de finanțare respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3400 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Fântânele 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 

 



Guvernului). 
 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3401 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Fântânele 
, jud.  Iaşi 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 

 



2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3402 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Faraoani 
, jud.  Bacău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 

 



prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3403 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică de Lemn 
,cultul Romano-catolic, localitatea Faraoani 
, jud.  Bacău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 

 



credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3404 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică Valea Mare 
,cultul Romano-catolic, localitatea Faraoani 
, jud.  Bacău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 

 



Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3405 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Nicolae 
,cultul Romano-catolic, localitatea Fărcaşa 
, jud.  Maramureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 

 



Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3406 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Fărcăşeni 
, jud.  Iaşi 
 
Autori: 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte cu această destinație. 

 



 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 



Comisie)
3407 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 

Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Ladislau 
,cultul Romano-catolic, localitatea Fegernic 
, jud.  Bihor 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3408 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Ferendia 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare

 



 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3409 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Ferestrău-Oituz 
, jud.  Bacău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”. 

 



 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3410 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Anton 
,cultul Romano-catolic, localitatea Feteşti-Gară 
, jud.  Ialomiţa 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 

 



și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3411 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Fibiş 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  

 



Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3412 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Ruinele Bisericii Catolice 
,cultul Romano-catolic, localitatea Filia 
, jud.  Covasna 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 

 



subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3413 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Capela Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Firiteaz 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 

 



condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3414 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 



Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Casa de rugaciune Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Fizeş 
, jud.  Caraş-Severin 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3415 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Floreşti 
, jud.  Bacău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

 



- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3416 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Floreşti 
, jud.  Cluj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 

 



Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3417 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Focuri 
, jud.  Iaşi 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  

 



Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3418 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Focşani 
, jud.  Vrancea 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 

 



Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3419 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Mihail 
,cultul Romano-catolic, localitatea Foieni 
, jud.  Satu Mare 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 

 



care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3420 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Folteşti 
, jud.  Galaţi 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 

 



este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3421 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 

 



Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

,cultul Romano-catolic, localitatea Frumoasa 
, jud.  Bacău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 



asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3422 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Frumoasa 
, jud.  Harghita 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

 



- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3423 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Capela Cimitirului Catolic 
,cultul Romano-catolic, localitatea Frumoasa 
, jud.  Harghita 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 

 



asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3424 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Frumuşeni 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 

 



administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3425 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Fosta Mănăstire Bizere 
,cultul Romano-catolic, localitatea Frumuşeni 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 

 



precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3426 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Fundu Moldovei 
, jud.  Suceava 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 

 



administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3427 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Fundu Răcăciuni 
, jud.  Bacău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate.. 

 



 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3428 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Furnicari 
, jud.  Bacău

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor.

 



Grupa/Titlul 59 
Art 12 

 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ Motivația 



lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

sursa de finanțare respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3429 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Gălăuţaş 
, jud.  Harghita 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 

 



Guvernului). 
 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3430 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Galaţi 
, jud.  Galaţi 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 

 



2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3431 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Iosif Muncitorul 
,cultul Romano-catolic, localitatea Galbeni 
, jud.  Bacău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 

 



prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3432 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Schimbarea la Faţă 
,cultul Romano-catolic, localitatea Gălbiori 
, jud.  Constanţa 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 

 



credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3433 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Galeri 
, jud.  Bacău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 

 



Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3434 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Galoşpetreu 
, jud.  Bihor 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 

 



Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3435 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Galşa 
, jud.  Arad 
 
Autori: 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte cu această destinație. 

 



 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 



Comisie)
3436 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 

Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Ganaş 
, jud.  Satu Mare 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3437 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Găneşti 
, jud.  Mureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare

 



 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3438 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Gărâna 
, jud.  Caraş-Severin 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”. 

 



 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3439 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Gârleni 
, jud.  Bacău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 

 



și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3440 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Gârnic 
, jud.  Caraş-Severin 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  

 



Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3441 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Garoafa 
, jud.  Vrancea 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 

 



subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3442 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Gătaia 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 

 



condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3443 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 



Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Gâşteni 
, jud.  Bacău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3444 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Gelu 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

 



- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3445 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Ghelinţa 
, jud.  Covasna 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 

 



Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3446 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică Nouă 
,cultul Romano-catolic, localitatea Ghelinţa 
, jud.  Covasna 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  

 



Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3447 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Gheorghe Doja 
, jud.  Bacău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 

 



Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3448 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică Nouă 
,cultul Romano-catolic, localitatea Gheorghe Doja 
, jud.  Bacău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 

 



care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3449 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică Sf. Nicolae 
,cultul Romano-catolic, localitatea Gheorgheni 
, jud.  Harghita 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 

 



este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3450 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Ştefan Rege

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 

 



Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

,cultul Romano-catolic, localitatea Gheorgheni 
, jud.  Harghita 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 



asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3451 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Gheorghieni 
, jud.  Cluj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

 



- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3452 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Gherăeşti 
, jud.  Neamţ 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 

 



asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3453 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Gherăeştii Noi 
, jud.  Neamţ 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 

 



administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3454 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Franciscană 
,cultul Romano-catolic, localitatea Gherla 
, jud.  Cluj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 

 



precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3455 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Capelă Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Ghidfalău 
, jud.  Covasna 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 

 



administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3456 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Ghilad 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate.. 

 



 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3457 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Ioan 
,cultul Romano-catolic, localitatea Ghilvaci 
, jud.  Satu Mare

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor.

 



Grupa/Titlul 59 
Art 12 

 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ Motivația 



lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

sursa de finanțare respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3458 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Ghimeş 
, jud.  Bacău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 

 



Guvernului). 
 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3459 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Capela Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Ghimeş 
, jud.  Bacău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 

 



2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3460 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Ghioroc 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 

 



prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3461 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Ghiroda 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 

 



credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3462 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Ghizela 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 

 



Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3463 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Iosif 
,cultul Romano-catolic, localitatea Giarmata 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 

 



Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3464 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Giarmata-Vii 
, jud.  Timiş 
 
Autori: 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte cu această destinație. 

 



 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 



Comisie)
3465 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 

Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Giera 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3466 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Gilău 
, jud.  Cluj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare

 



 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3467 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Gioseni 
, jud.  Bacău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”. 

 



 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3468 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Capela Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Gioseni 
, jud.  Bacău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 

 



și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3469 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Mănăstirea Sf. Carol Borromeu 
,cultul Romano-catolic, localitatea Gioseni 
, jud.  Bacău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  

 



Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3470 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Capela Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Giroc 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 

 



subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3471 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Giulvăz 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 

 



condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3472 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 



Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Capelă Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Giungi 
, jud.  Satu Mare 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3473 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Giurgiu 
, jud.  Giurgiu 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

 



- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3474 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Glăjărie 
, jud.  Mureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 

 



Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3475 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Gottlob 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  

 



Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3476 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Capela Cimitirului Catolic 
,cultul Romano-catolic, localitatea Gottlob 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 

 



Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3477 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Govăjdia 
, jud.  Hunedoara 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 

 



care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3478 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Grabaţ 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 

 



este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3479 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 

 



Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

,cultul Romano-catolic, localitatea Grăniceri 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 



asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3480 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Grănicerii 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

 



- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3481 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Grâuşorul 
, jud.  Mureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 

 



asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3482 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Lucia 
,cultul Romano-catolic, localitatea Greci 
, jud.  Tulcea 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 

 



administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3483 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Groşii Ţibleşului 
, jud.  Maramureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 

 



precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3484 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Gura Humorului 
, jud.  Suceava 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 

 



administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3485 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Gura Putnei 
, jud.  Suceava 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate.. 

 



 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3486 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică Berdila 
,cultul Romano-catolic, localitatea Gura Văii 
, jud.  Bacău

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor.

 



Grupa/Titlul 59 
Art 12 

 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ Motivația 



lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

sursa de finanțare respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3487 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Gurahonţ 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 

 



Guvernului). 
 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3488 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Gurbediu 
, jud.  Bihor 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 

 



2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3489 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Emerich 
,cultul Romano-catolic, localitatea Gurghiu 
, jud.  Mureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 

 



prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3490 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Capela Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Gurghiu 
, jud.  Mureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 

 



credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3491 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Gutinaş 
, jud.  Bacău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 

 



Secretariatului de Stat pentru Culte.  

Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  

Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  

Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 

Sursa de finanțare: 
- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni

Generale 
- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului

principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022 Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3492 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Hăghig 
, jud.  Covasna 

Autori:  

Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  



Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3493 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Haieu 
, jud.  Bihor 
 
Autori: 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte cu această destinație. 

 



 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 



Comisie)
3494 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 

Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Hălăuceşti 
, jud.  Iaşi 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3495 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Iosif 
,cultul Romano-catolic, localitatea Halmeu 
, jud.  Satu Mare 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare

 



 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3496 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Handalu Ilbei 
, jud.  Maramureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”. 

 



 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3497 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Harale 
, jud.  Covasna 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 

 



și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3498 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Harghita-Băi 
, jud.  Harghita 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  

 



Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3499 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Capelă Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Harghita-Băi 
, jud.  Harghita 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 

 



subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3500 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Hârlău 
, jud.  Iaşi 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 

 



condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3501 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 



Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Tuturor Sfinţilor 
,cultul Romano-catolic, localitatea Hătuica 
, jud.  Covasna 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3502 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Haţeg 
, jud.  Hunedoara 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

 



- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3503 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Herepea 
, jud.  Mureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 

 



Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3504 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Herneacova 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  

 



Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3505 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Hilib 
, jud.  Covasna 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 

 



Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3506 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Hodoni 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 

 



care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3507 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Hodoşa 
, jud.  Harghita 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 

 



este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3508 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 

 



Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

,cultul Romano-catolic, localitatea Hodoşa 
, jud.  Mureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 



asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3509 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Homorodu de Jos 
, jud.  Satu Mare 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

 



- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3510 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Horgeşti 
, jud.  Bacău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 

 



asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3511 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Horia 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 

 



administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3512 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Horleşti 
, jud.  Iaşi 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 

 



precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3513 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Capela Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Hosasău 
, jud.  Harghita 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 

 



administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3514 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Capela Xantus 
,cultul Romano-catolic, localitatea Hosasău 
, jud.  Harghita 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate.. 

 



 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3515 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Hosman 
, jud.  Sibiu

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor.

 



Grupa/Titlul 59 
Art 12 

 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ Motivația 



lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

sursa de finanțare respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3516 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Huedin 
, jud.  Cluj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 

 



Guvernului). 
 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3517 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Hunedoara 
, jud.  Hunedoara 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 

 



2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3518 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Treime 
,cultul Romano-catolic, localitatea Hurezu Mare 
, jud.  Satu Mare 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 

 



prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3519 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Ioan 
,cultul Romano-catolic, localitatea Huta-Certeze 
, jud.  Satu Mare 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 

 



credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3520 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică Corni 
,cultul Romano-catolic, localitatea Huşi 
, jud.  Vaslui 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 

 



Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3521 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Anton 
,cultul Romano-catolic, localitatea Huşi 
, jud.  Vaslui 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 

 



Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3522 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Iacobeni 
, jud.  Harghita 
 
Autori: 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte cu această destinație. 

 



 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 



Comisie)
3523 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 

Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Iacobeni 
, jud.  Suceava 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3524 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Ianova 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare

 



 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3525 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Iara 
, jud.  Cluj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”. 

 



 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3526 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Iara de Mureş 
, jud.  Mureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 

 



și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3527 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Iazu Vechi 
, jud.  Iaşi 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  

 



Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3528 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adormirea Maicii Domnului 
,cultul Romano-catolic, localitatea Iaşi 
, jud.  Iaşi 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 

 



subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3529 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Anton 
,cultul Romano-catolic, localitatea Iaşi 
, jud.  Iaşi 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 

 



condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3530 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 



Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Tereza 
,cultul Romano-catolic, localitatea Iaşi 
, jud.  Iaşi 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3531 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Capela Institutului Teologic Romano-Catolic 
,cultul Romano-catolic, localitatea Iaşi 
, jud.  Iaşi 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

 



- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3532 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Catedrala Catolică Sf. Fecioară Maria, Regină 
,cultul Romano-catolic, localitatea Iaşi 
, jud.  Iaşi 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 

 



Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3533 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Mănăstirea Iezuită 
,cultul Romano-catolic, localitatea Iaşi 
, jud.  Iaşi 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  

 



Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3534 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Mănăstirea La Salle 
,cultul Romano-catolic, localitatea Iaşi 
, jud.  Iaşi 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 

 



Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3535 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Icafalău 
, jud.  Covasna 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 

 



care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3536 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Iecea Mare 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 

 



este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3537 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 

 



Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

,cultul Romano-catolic, localitatea Iecea Mică 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 



asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3538 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Iernut 
, jud.  Mureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

 



- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3539 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Iernuţeni 
, jud.  Mureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 

 



asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3540 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Ighiu 
, jud.  Alba 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 

 



administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3541 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Ruinele Mănăstirii Cisterciene 
,cultul Romano-catolic, localitatea Igriş 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 

 



precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3542 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Ihod 
, jud.  Mureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 

 



administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3543 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Ilia 
, jud.  Hunedoara 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate.. 

 



 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3544 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Ilieni 
, jud.  Covasna

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor.

 



Grupa/Titlul 59 
Art 12 

 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ Motivația 



lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

sursa de finanțare respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3545 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Ilişeşti 
, jud.  Suceava 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 

 



Guvernului). 
 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3546 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Iosif 
,cultul Romano-catolic, localitatea Ilişua 
, jud.  Sălaj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 

 



2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3547 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Imeni 
, jud.  Covasna 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 

 



prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3548 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Imper 
, jud.  Harghita 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 

 



credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3549 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Ineu 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 

 



Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3550 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Iohanisfeld 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 

 



Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3551 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Ştefan Rege 
,cultul Romano-catolic, localitatea Iojib 
, jud.  Satu Mare 
 
Autori: 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte cu această destinație. 

 



 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 



Comisie)
3552 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 

Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Iosif 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3553 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Iosifalău 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare

 



 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3554 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Iosupeni 
, jud.  Iaşi 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”. 

 



 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3555 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Iratoşu 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 

 



și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3556 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Capelă Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Iscroni 
, jud.  Hunedoara 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  

 



Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3557 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Isla 
, jud.  Mureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 

 



subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3558 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Iugani 
, jud.  Iaşi 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 

 



condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3559 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 



Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Ruinele Bisericii Catolice 
,cultul Romano-catolic, localitatea Ivanda 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3560 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Izvoarele 
, jud.  Hunedoara 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

 



- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3561 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Izvoarele 
, jud.  Iaşi 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 

 



Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3562 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Izvoru Mureşului 
, jud.  Harghita 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  

 



Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3563 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică Nouă 
,cultul Romano-catolic, localitatea Izvoru Mureşului 
, jud.  Harghita 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 

 



Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3564 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Izvorul Trotuşului 
, jud.  Harghita 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 

 



care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3565 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Jacodu 
, jud.  Mureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 

 



este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3566 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 

 



Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

,cultul Romano-catolic, localitatea Jamu Mare 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 



asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3567 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adormirea Maicii Domnului 
,cultul Romano-catolic, localitatea Jibou 
, jud.  Sălaj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

 



- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3568 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Jimbolia 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 

 



asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3569 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica din Futok 
,cultul Romano-catolic, localitatea Jimbolia 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 

 



administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3570 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Jimbor 
, jud.  Braşov 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 

 



precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3571 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Jolotca 
, jud.  Harghita 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 

 



administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3572 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Joseni 
, jud.  Harghita 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate.. 

 



 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3573 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Capela de cimitir 
,cultul Romano-catolic, localitatea Joseni 
, jud.  Harghita

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor.

 



Grupa/Titlul 59 
Art 12 

 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ Motivația 



lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

sursa de finanțare respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3574 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Capela Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Lacu Roşu 
, jud.  Harghita 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 

 



Guvernului). 
 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3575 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Lărguţa 
, jud.  Bacău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 

 



2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3576 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Fortificată 
,cultul Romano-catolic, localitatea Lăzarea 
, jud.  Harghita 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 

 



prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3577 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Capela Sf. Anton 
,cultul Romano-catolic, localitatea Lăzarea 
, jud.  Harghita 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 

 



credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3578 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Mănăstirea Franciscană 
,cultul Romano-catolic, localitatea Lăzarea 
, jud.  Harghita 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 

 



Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3579 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Lăzăreşti 
, jud.  Harghita 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 

 



Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3580 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Ladislau 
,cultul Romano-catolic, localitatea Lazuri 
, jud.  Satu Mare 
 
Autori: 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte cu această destinație. 

 



 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 



Comisie)
3581 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 

Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Leghia 
, jud.  Cluj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3582 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Spirit 
,cultul Romano-catolic, localitatea Leliceni 
, jud.  Harghita 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare

 



 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3583 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Ioan 
,cultul Romano-catolic, localitatea Lemnia 
, jud.  Covasna 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”. 

 



 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3584 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Mihai 
,cultul Romano-catolic, localitatea Lemnia 
, jud.  Covasna 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 

 



și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3585 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Tereza 
,cultul Romano-catolic, localitatea Lenauheim 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  

 



Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3586 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Capelă Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Leordeni 
, jud.  Mureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 

 



subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3587 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Lespezi 
, jud.  Bacău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 

 



condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3588 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 



Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Liban 
, jud.  Harghita 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3589 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Lilieci 
, jud.  Bacău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

 



- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3590 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Lindenfeld 
, jud.  Caraş-Severin 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 

 



Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3591 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Lipova 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  

 



Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3592 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică Odroş 
,cultul Romano-catolic, localitatea Lipova 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 

 



Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3593 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Capela Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Lisnău 
, jud.  Covasna 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 

 



care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3594 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Liteni 
, jud.  Suceava 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 

 



este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3595 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Cehă

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 

 



Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

,cultul Romano-catolic, localitatea Liubcova 
, jud.  Caraş-Severin 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 



asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3596 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Livada 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

 



- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3597 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Descoperirea Sfintei Cruci 
,cultul Romano-catolic, localitatea Livada 
, jud.  Satu Mare 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 

 



asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3598 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Capela Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Livezeni 
, jud.  Mureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 

 



administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3599 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Livezi 
, jud.  Bacău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 

 



precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3600 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Livezile 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 

 



administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3601 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Lovrin 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate.. 

 



 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3602 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Luduş 
, jud.  Mureş

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor.

 



Grupa/Titlul 59 
Art 12 

 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ Motivația 



lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

sursa de finanțare respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3603 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Lueta 
, jud.  Harghita 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 

 



Guvernului). 
 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3604 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică Sf. Treime 
,cultul Romano-catolic, localitatea Lugoj 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 

 



2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3605 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Capela Catolică din Cimitir 
,cultul Romano-catolic, localitatea Lugoj 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 

 



prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3606 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Capela Sf. Ştefan 
,cultul Romano-catolic, localitatea Lugoj 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 

 



credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3607 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Luizi-Călugăra 
, jud.  Bacău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 

 



Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3608 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Ap. Petru şi Paul 
,cultul Romano-catolic, localitatea Lumina 
, jud.  Constanţa 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 

 



Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3609 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Lunca Calnicului 
, jud.  Braşov 
 
Autori: 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte cu această destinație. 

 



 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 



Comisie)
3610 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 

Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Lunca de Jos 
, jud.  Harghita 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3611 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Andrei 
,cultul Romano-catolic, localitatea Lunca de Sus 
, jud.  Harghita 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare

 



 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3612 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Luncaşi 
, jud.  Iaşi 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”. 

 



 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3613 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Lunga 
, jud.  Covasna 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 

 



și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3614 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică Săsăuş 
,cultul Romano-catolic, localitatea Lunga 
, jud.  Covasna 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  

 



Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3615 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică Tinoasa 
,cultul Romano-catolic, localitatea Lunga 
, jud.  Covasna 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 

 



subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3616 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Lupac 
, jud.  Caraş-Severin 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 

 



condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3617 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 



Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Lupeni 
, jud.  Hunedoara 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3618 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Lupeni 
, jud.  Harghita 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

 



- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3619 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Capelă Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Lutoasa 
, jud.  Covasna 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 

 



Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3620 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Macea 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  

 



Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3621 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Capela Sf. Anton de Padova 
,cultul Romano-catolic, localitatea Măcin 
, jud.  Tulcea 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 

 



Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3622 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Mădăras 
, jud.  Satu Mare 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 

 



care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3623 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Mădăraş 
, jud.  Harghita 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 

 



este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3624 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 

 



Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

,cultul Romano-catolic, localitatea Măgherani 
, jud.  Mureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 



asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3625 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Mâgla 
, jud.  Bacău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

 



- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3626 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Capelă Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Maiad 
, jud.  Mureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 

 



asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3627 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Mailat 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 

 



administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3628 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Mălâncrav 
, jud.  Sibiu 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 

 



precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3629 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Ruinele Bisericii Catolice Sf. Gheorghe 
,cultul Romano-catolic, localitatea Malcoci 
, jud.  Tulcea 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 

 



administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3630 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Malnaş-Băi 
, jud.  Covasna 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate.. 

 



 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3631 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Mănăştur 
, jud. Arad

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor.

 



Grupa/Titlul 59 
Art 12 

 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ Motivația 



lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

sursa de finanțare respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3632 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Ap. Andrei 
,cultul Romano-catolic, localitatea Mangalia 
, jud.  Constanţa 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 

 



Guvernului). 
 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3633 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Capela Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Mărăşeşti 
, jud.  Vrancea 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 

 



2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3634 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Margareta 
,cultul Romano-catolic, localitatea Marghita 
, jud.  Bihor 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 

 



prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3635 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Maria 
,cultul Romano-catolic, localitatea Marghita 
, jud.  Bihor 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 

 



credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3636 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Mărgineni 
, jud.  Bacău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 

 



Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3637 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Padre Pio 
,cultul Romano-catolic, localitatea Mărgineni 
, jud.  Bacău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 

 



Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3638 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Mărtănuş 
, jud.  Covasna 
 
Autori: 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte cu această destinație. 

 



 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 



Comisie)
3639 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 

Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Ecaterina 
,cultul Romano-catolic, localitatea Mărtineni 
, jud.  Covasna 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3640 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Capela Sf. Martin 
,cultul Romano-catolic, localitatea Mărtineşti 
, jud.  Satu Mare 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare

 



 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3641 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Matei 
, jud.  Bistriţa-Năsăud 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”. 

 



 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3642 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Mătrici 
, jud.  Mureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 

 



și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3643 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Măureni 
, jud.  Caraş-Severin 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  

 



Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3644 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Maşloc 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 

 



subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3645 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Medgidia 
, jud.  Constanţa 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 

 



condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3646 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 



Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică Vitrometan 
,cultul Romano-catolic, localitatea Mediaş 
, jud.  Sibiu 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3647 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Mănăstirea Franciscană 
,cultul Romano-catolic, localitatea Mediaş 
, jud.  Sibiu 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

 



- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3648 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Capelă Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Medieşu Aurit 
, jud.  Satu Mare 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 

 



Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3649 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Fundaţia Bisericii romano-catolice 
,cultul Romano-catolic, localitatea Medieşu Aurit 
, jud.  Satu Mare 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  

 



Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3650 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Mehadia 
, jud.  Caraş-Severin 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 

 



Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3651 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Mereni 
, jud.  Covasna 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 

 



care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3652 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Capelă Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Mereni 
, jud.  Covasna 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 

 



este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3653 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Capelă Catolică

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 

 



Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

,cultul Romano-catolic, localitatea Mica 
, jud.  Mureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 



asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3654 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Micăsasa 
, jud.  Sibiu 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

 



- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3655 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Micfalău 
, jud.  Covasna 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 

 



asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3656 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Micloşoara 
, jud.  Covasna 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 

 



administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3657 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Maria 
,cultul Romano-catolic, localitatea Micula 
, jud.  Satu Mare 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 

 



precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3658 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Miercurea Nirajului 
, jud.  Mureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 

 



administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3659 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică Sântana 
,cultul Romano-catolic, localitatea Miercurea Nirajului 
, jud.  Mureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate.. 

 



 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3660 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică Cioboteni 
,cultul Romano-catolic, localitatea Miercurea-Ciuc 
, jud.  Harghita

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor.

 



Grupa/Titlul 59 
Art 12 

 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ Motivația 



lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

sursa de finanțare respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3661 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Înălţarea Sf. Cruci 
,cultul Romano-catolic, localitatea Miercurea-Ciuc 
, jud.  Harghita 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 

 



Guvernului). 
 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3662 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Mileniului 
,cultul Romano-catolic, localitatea Miercurea-Ciuc 
, jud.  Harghita 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 

 



2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3663 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Augustin 
,cultul Romano-catolic, localitatea Miercurea-Ciuc 
, jud.  Harghita 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 

 



prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3664 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Treime Jigodin 
,cultul Romano-catolic, localitatea Miercurea-Ciuc 
, jud.  Harghita 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 

 



credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3665 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Toţi Sfinţii Topliţa 
,cultul Romano-catolic, localitatea Miercurea-Ciuc 
, jud.  Harghita 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 

 



Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3666 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Capelă Catolică Petofi 
,cultul Romano-catolic, localitatea Miercurea-Ciuc 
, jud.  Harghita 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 

 



Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3667 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Capelă Catolică Spicului 
,cultul Romano-catolic, localitatea Miercurea-Ciuc 
, jud.  Harghita 
 
Autori: 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte cu această destinație. 

 



 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 



Comisie)
3668 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 

Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Capela Sf. Anton 
,cultul Romano-catolic, localitatea Miercurea-Ciuc 
, jud.  Harghita 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3669 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Mănăstirea Franciscană 
,cultul Romano-catolic, localitatea Miercurea-Ciuc 
, jud.  Harghita 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare

 



 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3670 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Mihai Viteazu 
, jud.  Cluj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”. 

 



 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3671 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Anton 
,cultul Romano-catolic, localitatea Mihail Kogălniceanu 
, jud.  Constanţa 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 

 



și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3672 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Mihăileni 
, jud.  Botoşani 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  

 



Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3673 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Mihai 
,cultul Romano-catolic, localitatea Mihăileni 
, jud.  Harghita 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 

 



subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3674 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Milişăuţi 
, jud.  Suceava 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 

 



condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3675 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 



Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Mirceşti 
, jud.  Iaşi 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3676 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Misentea 
, jud.  Harghita 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

 



- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3677 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Mitocu Dragomirnei 
, jud.  Suceava 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 

 



Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3678 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Presfânta Inimă a lui Isus 
,cultul Romano-catolic, localitatea Mişca 
, jud.  Bihor 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  

 



Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3679 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Capelă Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Moacşa 
, jud.  Covasna 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 

 



Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3680 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Mociu 
, jud.  Cluj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 

 



care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3681 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Mocrea 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 

 



este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3682 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Maria

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 

 



Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

,cultul Romano-catolic, localitatea Moftinu Mare 
, jud.  Satu Mare 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 



asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3683 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Preasfânta Inimă a lui Isus 
,cultul Romano-catolic, localitatea Mogoşeşti-Siret 
, jud.  Iaşi 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

 



- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3684 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Moineşti 
, jud.  Bacău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 

 



asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3685 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Moldova Nouă 
, jud.  Caraş-Severin 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 

 



administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3686 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Moldoviţa 
, jud.  Suceava 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 

 



precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3687 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Moneasa 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 

 



administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3688 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Morăreni 
, jud.  Harghita 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate.. 

 



 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3689 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Moraviţa 
, jud.  Timiş

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor.

 



Grupa/Titlul 59 
Art 12 

 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ Motivația 



lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

sursa de finanțare respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3690 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Moruţ 
, jud.  Bistriţa-Năsăud 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 

 



Guvernului). 
 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3691 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică Sf. Ioan Botezătorul 
,cultul Romano-catolic, localitatea Motru 
, jud.  Gorj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 

 



2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3692 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Mugeni 
, jud.  Harghita 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 

 



prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3693 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Munar 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 

 



credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3694 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Muncelu de Sus 
, jud.  Iaşi 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 

 



Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3695 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Nădejdea 
, jud.  Harghita 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 

 



Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3696 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Nădlac 
, jud.  Arad 
 
Autori: 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte cu această destinație. 

 



 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 



Comisie)
3697 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 

Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Nădrag 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3698 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Năsăud 
, jud.  Bistriţa-Năsăud 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare

 



 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3699 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Fericitul Ieremia Valahul 
,cultul Romano-catolic, localitatea Năvodari 
, jud.  Constanţa 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”. 

 



 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3700 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Negreşti-Oaş 
, jud.  Satu Mare 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 

 



și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3701 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Nehoiu 
, jud.  Buzău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  

 



Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3702 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Nerău 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 

 



subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3703 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Nermed 
, jud.  Caraş-Severin 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 

 



condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3704 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 



Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Neudorf 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 



AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3705 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Nevrincea 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

 



- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3706 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Nicolae Bălcescu 
, jud.  Bacău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 

 



Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3707 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Capela Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Nicolae Bălcescu 
, jud.  Bacău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  

 



Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3708 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Nicolae 
,cultul Romano-catolic, localitatea Nicoleşti 
, jud.  Harghita 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 

 



Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3709 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Nicoreşti 
, jud.  Bacău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 

 



care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3710 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Capelă Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Nisipeni 
, jud.  Satu Mare 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 

 



este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3711 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 

 



Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

,cultul Romano-catolic, localitatea Nisiporeşti 
, jud.  Neamţ 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 



asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3712 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Nistru 
, jud.  Maramureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

 



- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3713 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Niţchidorf 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 

 



asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3714 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Capela Sf. Maria 
,cultul Romano-catolic, localitatea Noroieni 
, jud.  Satu Mare 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 

 



administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3715 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Nuşeni 
, jud.  Bistriţa-Năsăud 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 

 



precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3716 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Preasfânta Inimă a lui Isus 
,cultul Romano-catolic, localitatea Nuşfalău 
, jud.  Sălaj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 

 



administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3717 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Obad 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate.. 

 



 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3718 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Oboroceni 
, jud.  Iaşi

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor.

 



Grupa/Titlul 59 
Art 12 

 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ Motivația 



lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

sursa de finanțare respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3719 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Ocna Dejului 
, jud.  Cluj 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 

 



Guvernului). 
 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3720 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Ocna Mureş 
, jud.  Alba 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 

 



2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

AMENDAMENTE 
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
Nr.Crt Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/artico
l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pentru 
Comisie)

3721 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Ocna Sibiului 
, jud.  Sibiu 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 

 



prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 
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asupra Legii bugetului de stat pe anul 2022      Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) 
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l/alineat 

Textul amendamentului propus (autor, apartenență politică) Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 
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3722 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Ap. Petru şi Paul 
,cultul Romano-catolic, localitatea Ocna Şugatag 
, jud.  Maramureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 

 



credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

3723 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Odobeşti 
, jud.  Vrancea 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 

 



și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

3724 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Schimbarea la Faţă 
,cultul Romano-catolic, localitatea Odoreu 
, jud.  Satu Mare 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  

 



Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

3725 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică Kadicsfalva 
,cultul Romano-catolic, localitatea Odorheiu Secuiesc 
, jud.  Harghita 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 

 



administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

3726 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică Recoltei 
,cultul Romano-catolic, localitatea Odorheiu Secuiesc 
, jud.  Harghita 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 

 



prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 
3727 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 

Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Franciscană 
,cultul Romano-catolic, localitatea Odorheiu Secuiesc 
, jud.  Harghita 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 

 



respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

3728 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Gheorghe 
,cultul Romano-catolic, localitatea Odorheiu Secuiesc 
, jud.  Harghita 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  

 



 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

3729 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Nicolae 
,cultul Romano-catolic, localitatea Odorheiu Secuiesc 
, jud.  Harghita 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 

 



cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

3730 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Sf. Tereza 
,cultul Romano-catolic, localitatea Odorheiu Secuiesc 
, jud.  Harghita 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 

 



ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

3731 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Bisericuţa lui Isus 
,cultul Romano-catolic, localitatea Odorheiu Secuiesc 
, jud.  Harghita 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 

 



prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

3732 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Odvoş 
, jud.  Arad 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 

 



Sursa de finanțare: 
- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 

Generale 
- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 

principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

3733 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Ruinele Bisericii Catolice 
,cultul Romano-catolic, localitatea Ofseniţa 
, jud.  Timiş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 

 



Generale 
- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 

principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

3734 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Ogra 
, jud.  Mureş 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 

 



principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

3735 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Oituz 
, jud.  Bacău 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 



3736 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  
destinat intreținerii Biserica Adormirea Maicii Domnului 
,cultul Romano-catolic, localitatea Oituz 
, jud.  Constanţa 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

3737 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 

Se propune suplimentarea sumei de 125.000 mii lei  cu suma de 10  mii 
lei a bugetului alocat Secretariatului de Stat pentru Culte, program  

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 

 



Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

destinat intreținerii Biserica Catolică 
,cultul Romano-catolic, localitatea Oituz 
, jud.  Covasna 
 
Autori:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte  cu această destinație. 
Alocarea a doar 125.000 de mii lei, o reducere de 50% față de 
execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se justifică în 
condițiile în care majoritatea contribuabililor la Bugetul de stat 
sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate..  
 
 
Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Secretariatul General al Guvernului, care asigură 
punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor și 
care își desfașoară activitatea în temeiul OUG nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administratiei publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative și HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte.  
 
Rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este acela de a respecta 
și promova drepturile și libertățile fundamentale, consacrate de 
Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, 
precum și de tratatele și convențiile internaționale la care 
România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiintei și a 
credințelor religioase și se conduce dupa principiul fundamental 
conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome 
și egale în fața autorităților statului.  
 
Obiectivul general al Secretariatului de Stat pentru Culte îl 
reprezintă “dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile 
administrației publice centrale și locale și cultele religioase 
recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educational, 
prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de 
respect și cooperare între cultele recunoscute de lege”.  
 
 
Avand in vedere contextul economic national si international in 
cursul anului 2021 au fost indeplinite o serie de conditii care sa 
asigure respectarea responsabilitatii fiscal – bugetare, de care s-a 
ținut cont în proiecția bugetară pentru anul 2022 și perspectiva 
2023-2025. Precizam ca in acest context s-a tinut cont de 
prevederile actelor normative in vigoare 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

3738 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 

Se alocă 150 mii lei pentru Proiectul tehnic al bisericii monument istoric 
”Adormirea Maicii Domnului Domnești”. 
 
Autori: 

Investiția este necesară pentru susținerea lăcașului de cult din 
comună. 
 
Sursa de finanțare:

 



Capitolul 6701 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Grupurile parlamentare ale Alianței pentru Unirea Românilor. - Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni Generale 
- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al Guvernului).

3739 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 6701 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se alocă suma de 60 mii lei pentru schimbarea acoperișului Bisericii din 
localitate. 
 
Autori:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru Unirea Românilor. 

Investiția este necesară pentru susținerea lăcașului de cult din 
comună. 
 
Sursa de finanțare: 
- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni Generale 
- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al Guvernului).

 

3740 LegeaBugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentruCulte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 6701 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune alocarea sumei de 186.990 mii lei pentru obiectivul de 
investiții „Anveloparea Bisericii Baptistă Golgota Gurahont, comuna 
Gurahoț, județul Arad” 

Autori:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru Unirea Românilor. 

Se propune alocarea sumei de 186.990 mii lei pentru obiectivul 
de investiții „Anveloparea Bisericii Baptistă Golgota Gurahont, 
comuna Gurahoț, județul Arad” 

 

Sursa de finanţare: 
 
-Anexa 3/65 MinisterulFinanțelor – AcțiuniGenerale 
-Redistribuire din sumelealocateordonatorului principal de 
credite (Secretariatul General al Guvernului). 

 

3741 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului 
Anexa 3/13/2 pag. 4 
Capitol 5001 
Grupa/titlu 59    
Articol 07 Sprijinirea activității românilor de 
pretutindeni și a organizațiilor reprezentative ale 
acestora/indicator II Credite bugetare 
 
  

Suma de 20.703 mii lei se va suplimenta cu  16.500 mii lei și va deveni 
37.203 mii lei 
 
 
Autor:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Suma se va suplimenta cu 8.300 mii lei destinați:  
a) Programului multianual de burse identitare acordate elevilor 
români care studiză integral sau unele materii în limba română în 
școlile publice din Ucraina (cl. I-V), Republica Serbia (cl. I), 
Republica Ungară (cl. I), Republica Albania (cl. I)  (total 16.000 
mii lei);  
b) sprijinirii continuității catedrelor de limba română din 
Universitățile Cernăuți, Ujgorod și Ismail (total 500 mii lei).  
Amendamentul concretizează angajamentele asumate public de 
continuare, operaționalizare și dezvoltare a Programului de burse 
identitare pentru elevii români din comunitățile istorice a fost 
onorat acum doi ani prin suplimentarea bugetului Secretariatului 
General al Guvernului cu 6 milioane de lei din Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziția Guvernului, întrucât inițial Legea 
bugetului de stat nu a cuprins fondurile pentru acest Program. 
Programul de acordare de burse elevilor etnici români din 
Ucraina demarat în anul 2018, reprezintă un proiect strategic 
pentru România, păstrarea identității lingivistice fiind o 
prioritate. Este al doilea an când elevii români din comunitățile 
istorice nu beneficiază de sprijinul promis din partea statului 
român. Proiectul se află în al cincilea an de la inițierea 
implementării, această inițiativă contribuind semnificativ la 
creșterea numărului de etnici români care doresc să își înscrie 
copiii în unitățile de învățământ cu predare în limba româna sau 
cu studiul unor materii în limba română ca limbă maternă în 
Ucraina. Extinderea Proiectului pentru elevii care studiază în 
limba română în Republica Serbia, Republica Ungară și 
Republica Albania răspunde multiplelor solicitări ale românilor 
din cele două comunități istorice. În vederea derulării proiectului 
în condiții optime, este necesar ca sumele aferente burselor de 
studiu în contul anului trecut de învățământ 2020-2021 și a 
anului curent de învățământ 2021-2022 să fie virate 
beneficiarilor cel târziu până la încheierea anului curent de 
învățământ (31 mai 2022). 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 

 



Generale 
- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 

principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului) 

3742 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului 
Anexa 3/13/2 pag. 4 
Capitol 5001 
Grupa/titlu 59 
Articol 07 Sprijinirea activității românilor de 
pretutindeni și a organizațiilor reprezentative ale 
acestora/indicator II Credite bugetare  

Suma de 20.703 mii lei se va suplimenta cu alte 30.000 mii lei și va 
deveni 50.703 mii lei 
 
 
Autor:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Majorarea fondurilor alocate Departamentului pentru Românii 
de Pretutindeni din cadrul Sercretariatului General al Guvernului 
este o necesitate presantă. Fondurile vor fi destinate sprijinirii 
activității românilor de pretutindeni și a organizațiilor 
reprezentative ale acestora din comunitățile istorice din jurul 
granițelor și Balcani, precum și din diaspora emergentă, în 
condițiile în care România este la nivelul întregului continent 
statul cu cea mai mare rată a emigrației/expatrierii. Potrivit 
Strategiei Naționale pentru Românii de Pretutindeni, sunt vizați 
peste 10 milioane de români extrafrontalieri. Suma cu care se 
propune suplimentarea cuprinde și fondurile destinate burselor 
identitare pentru elevii și profesorii români din Ucraina, 
Republica Ungară și Republica Serbia. 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului) 

 

3743 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 6701 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea cu suma de 220.000 mii lei a bugetului alocat 
Secretariatului de Stat pentru Culte, program cod 255 destinat susținerii 
cultelor religioase recunoscute din România pentru restaurarea și 
conservarea lăcașurilor de cult monumente istorice și a bunurilor din 
patrimoniul cultural național mobil aparținând cultelor religioase 
recunoscute. 
 
Autor:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor  

În documentul-sinteză privind politicile şi programele bugetare 
ale SGG, guvernul afirmă că garantează libertatea de exprimare 
religioasă, că sprijină construirea și finalizarea unor lăcașuri de 
cult și restaurarea spațiului eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de alocația propusă pe 2022 
pentru Secretariatul de Stat pentru Culte la programul 255 cu 
această destinație. Alocarea a doar 28.000 de mii lei, o reducere 
de 90% față de execuția din 2020 (248.900 de mii de lei) nu se 
justifică în condițiile în care majoritatea contribuabililor la 
Bugetul de stat sunt credincioși ai cultelor religioase 
recunoscute. Această sumă este doar un sprijin fictiv, fiind 
imposibilă sprijinirea reală a activităților menționate. Tăierea 
este inacceptabilă întrucât lăcașurile de cult, multe dintre care 
sunt monumente istorice, fac parte din memoria culturală și 
identitatea spirituală a românilor. De aceea soluția propusă – 
păstrarea sumelor alocate măcar la nivelul anului 2021 – este nu 
numai necesară și justificată, ci și posibilă. 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului). 

 

3744 Legea bugetului de stat 2022 
Secretariatul General al Guvernului 
Anexa 3/3/2 pag. 4 
Capitol 5001 
Grupa/titlu 59 

Se alocă suma de 100 mii lei pentru proiectarea consolidării, restaurării și 
punerii în valoare a Bisericii „Sf. Nicolae” din Brețcu, județul Covasna. 
Autor:  
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Suma reprezintă cuantumul contribuției bugetului de stat în 
proiectul pentru proiectarea consolidării, restaurării și punerii în 
valoare a Bisericii „Sf. Nicolae”din Brețcu, județul Covasna. 
 
Sursa de finanțare: 

Redistribuire din sumele cu destinație specifică alocate 
ordonatorului principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului) 

 



3745 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului 
Anexa 3/13 

Suplimentarea cu 45.000 mii lei a bugetului Secretariatului General al 
Guvernului destinați programelor și proiectelor ale Departamentului 
pentru Relația cu Republica Moldova. 
 
Autor:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Suplimentarea va permite Departamentului pentru Relația cu 
Republica Moldova din cadrul Secretariatului General al 
Guvernului direcționarea cu maximă eficiență a efortului 
financiar al statului român în beneficiul milioanelor de români 
din Republica Moldova și al organizațiilor acestora. 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al 
Guvernului) 

 

3746 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, Secretariatul de 
Stat pentru Culte 
Anexa 3/13 pagina 4 
Capitol 6701, paragraf A,  
Grupa/titlu 59,  
Articol 13,  
Indicator:  Titlul XI Alte cheltuieli, Contribuția 
statului, pentru sprijinirea asezămintelor religioase 
românești din afara granițelor/ II Credite bugetare  

Suma 27.420 se va suplimenta cu 28.000 și va deveni 55.420 mii 
 
 
 
Autor:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Suma propusă inițial se va majora cu 28 milioane lei destinați 
sprijinirii unor proiecte de construcție din cuprinsul Mitropoliei 
autonome a Basarabiei din Republica Moldova, parte 
inseparabilă a Bisericii Ortodoxe Române, având ca destinație 
următoarele obiective strategice: 

a) finalizarea lucrărilor de construcție a Catedralei-
mausoleu de la Cania dedicată eroilor români,  

b) lucrările de construcție la Centrul cultural-spiritual al 
Episcopiei de Bălți (fostă a Hotinului) din municipiul 
Bălți, 

c) lucrările de construcție la Mănăstirea Eroilor de la 
Țiganca, raionul Cantemir, 

d) lucrările de construcție de la Catedrala episcopală din 
municipiul Cahul,  

e) finalizarea lucrărilor de construcție la Catedrala 
”Sfinții Apostoli Petru și Pavel” a Mitropoliei 
Basarabiei din municipiul Chișinău, 

f) lucrările de construcție a bisericii ortodoxe române de 
la Palanca, raionul Ștefan Vodă.  

Mitropolia Basarabiei actuală este succesoarea istorică, canonică 
și spirituală a Mitropoliei Basarabiei care a funcționat până în 
anul 1944 inclusiv. Ea a fost reactivată la 14 septembrie 1992 și 
admisă în legalitate la 30 iulie 2002 ca urmare a Hotărârii CEDO 
din 13 decembrie 2001 în dosarul ”Mitropolia Basarabiei și alții 
versus Moldova”. Ea cuprinde preponderent etnici români care 
și-au redobândit cetățenia română sau doresc să și-o 
redobândească. Episcopia Basarabiei de Sud (fostă a Cetății 
Albe – Ismail) și Episcopia de Bălți sunt eparhii transfrontaliere 
sufragane ale Mitropoliei Basarabiei. 
 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale 

Redistribuire din sumele alocate ordonatorului principal de 
credite (Secretariatul General al Guvernului)

 

3747 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, Secretariatul de 
Stat pentru Culte 
Anexa 3/13 pagina 4 
Capitol 6701, paragraf A,  
Grupa/titlu 59, după 
Articol 28,  
Indicator:  Titlul XI Alte cheltuieli, II Credite bugetare  

Proiectul se va completa cu o poziție nouă: Finanțarea Mitropoliei 
Basarabiei, cu reședința în Chișinău. 
 
Se va stabili suma de 4 800 mii lei, ca și în cazul creditelor bugetare 
pentru finanțarea Schitului românesc Prodromu de la Sfântul Munte 
Athos. 
 
Autor:  
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor

Finanțarea funcționării cultelor din Republica Moldova este 
permisă de legislația națională în vigoare în acest stat înrudit. 
Susținerea funcționării Mitropoliei Basarabiei (Patriahia 
Română) răspunde interesului strategic național și reprezintă o 
intervenție legală imperios necesară pe fundalul războiului hibrid 
desfășurat de Moscova în spațiul românesc de răsărit. Mitropolia 
Basarabiei reprezintă un factor intergrator de primă importanță a 
spațiului cultural, lingvistic și spiritual comun al României și 
Republicii Moldova. Autoritățile române au promis sprijin 
financiar pentru funcționarea Mitropoliei Basarabiei în 

 



conformitate cu legislația națională a Republicii Moldova. 
3748 Anexa 3/13/02 art.12 susținerea cultelor, Secretariatul 

General al Guvernului  
Se suplimentează suma prevăzută în anexa 3/13/02 art.12 
 susținerea cultelor, Secretariatul General  al Guvernului, cu 
1.000 mii lei.  
  
Autor: 
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Construire 2 capele mortuare in localitățile Sâmboleni și Năoiu, 
comuna Cămărașu, jud. Cluj (există PT uri în lucru). Valoare 
estimată  
1.000.000 lei   
  
Sursa de finanţare:   
Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului 

 

3749 Anexa 3/13/02 art.12 susținerea cultelor, Secretariatul 
General al Guvernului  

Se suplimentează suma prevăzută în anexa 3/13/02 art.12 susținerea 
cultelor, Secretariatul General al Guvernului, cu 679 mii lei.  
  
Autor: 
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor

Construire capelă în localitatea Beliş, com Beliș, jud. Cluj. 250 
mp (există SF) Valoare estimată 140.000 Eur, aprox 679.000 lei   
  
Sursa de finanțare:   
Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului 

 

3750 Anexa 3/13, Bugetul Secretariatului General al 
Guvernului , Anexa nr. 2,  
Titlul 13, Capitolul 59, Titlul IX Alte  
Cheltuieli  
  
  
  

Bugetul Secretariatului General al Guvernului, Anexa nr. 2, tit: 13, 
capitolul 59, Titlul IX Alte Cheltuieli, se suplimentează cu suma de 
80.000 mii lei, pentru Secretariatul de Stat pentru Culte, în scopul  
sprijinirii financiare pentru reabilitate biserici.  
  
Autor: 
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Prin proiectul de buget, fondurile destinate finanțării cultelor au 
fost diminuate afectând proiectele de reabilitare a lăcașurilor de 
cult, multe fiind într-o stare de degradare avansată.  
   
Sursa de finanțare:  
Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziția Guvernului.   
 Bugetul  Ministerului  Finanțelor  
Publice – Acțiuni Generale 

 

3751 Anexa3/13/02/ Capitol 5001/Grupa 59/  
Titlul XI – “Alte cheltuieli”/Alin. 12 - „Susținerea 
cultelor”  

Pentru comuna Teaca se  propune realizarea  monumentului eroilor in 
localitatea Teaca, suma alocata acestui proiect fiind de 400 mii lei.  
  
  
Autor: 
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Comuna Teaca prezinta date de interes istoric precum: prima 
atestare documentară a localității Teaca datează din anul 1318, 
in anul 1610 Giorgio Basta da foc așezării, iar la revoluția din 
1848 românii cuceresc centrul târgului, alături de o parte dintre 
sașii din legiunea săsească. Dintre figurile notabile ale comunei 
îl putem aminti pe Francisc  
Păcurariu (1920 – 1997), ambasador, romancier, poet.  
Ținând cont de toate aceste date istorice de interes, realizarea 
unui monument al eroilor in localitatea Teaca reprezintă o 
necesitate pentru păstrarea și promovarea valorilor culturale și 
tradiționale românești în județ.  
  
Sursa de finanțare:  
Realocare din Fondul de rezervă al Guvernului, Bugetul MFP - 
acțiuni generale,  50.01, Anexa 3/65/01, Capitol 50.01.

 

3752 Anexa3/13/02/ Capitol 5001/Grupa 59/  
Titlul XI – “Alte cheltuieli”/Alin. 12 - „Susținerea 
cultelor”  

Pentru comuna Teaca se  propune amenajarea exterioara a capelei Viile 
Tecii, suma alocata acestui proiect fiind de 150 mii lei.  
  
  
Autor: 
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Biserica din comuna Teaca datează din anul 1887, fiind 
construită din cărămidă și piatră, iar șarpanta este din lemn 
acoperită cu țiglă.  
Din anul 2011 Biserica a intrat întrun amplu proces de 
reparație, iar din anul 2014 au început lucrările de pictură în 
tehnica frescă prin mâna artistului pictor Simion Seserman.   
Se propune aprobarea prezentului amendament pentru 
amenajarea exterioara a capelei, pentru sprijinirea 
așezămintelor religioase românești si promovarea identității 
religioase.  
  
  
Sursa de finanțare:  
Realocare din Fondul de rezervă al Guvernului, Bugetul MFP - 
acțiuni generale,  50.01, Anexa 3/65/01,  
Capitol 50.01 

 

3753. Anexa 3/13, Bugetul Secretariatului  
General al Guvernului, Secretariatul de Stat pentru 
Culte  

Se suplimentează bugetul cu 10.000 mii lei pentru - Construire biserică 
nouă, Oraș Lehliu-Gară, județul Călărași. 
 
Autor: 

Îmbunătățirea  facilităților din comună.  
  
 
Sursă de finanțare: 

 



 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Realocare din Fondul de rezervă al Guvernului, Bugetul MFP - 
acțiuni generale,  50.01, Anexa 3/65/01,  
Capitol 50.01

3754 Anexa 3/13, Bugetul Secretariatului  
General al Guvernului, Secretariatul de Stat pentru 
Culte  

Se propune alocarea sumei de 100 mii lei pentru reabilitare și 
modernizare biserica „Sf. Nicolae”, în comuna Mârșa, județul Giurgiu  
  
Autor: 
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În acest sens, se propune suplimentarea bugetului MDLPA, 
CNI, Construcții de Interes Public sau Social, Subprogramul 
„Alte obiective de interes public sau social în domeniul 
construcțiilor”   
  
Sursa de finanțare:  
Acțiuni generale ale MFP 

 

3755 Anexa 3/13, Bugetul Secretariatului General al 
Guvernului, Secretariatul de Stat pentru Culte  

 Se  suplimentează  Bugetul  
Secretariatului General al Guvernului pentru Secretariatul de Stat pentru 
Culte, în scopul  sprijinirii financiare pentru reabilitate biserici cu suma 
de 100 mii lei pentru - Lucrări de reparații Biserica Sf. Gheorghe, sat 
Dor Mărunt, comuna Dor Mărunt, județul Călărași  
  
Autor: 
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor

Biserica este într-o stare avansată de degradare și este necesară 
reparația acesteia pentru desfășurarea în condiții de siguranță a 
serviciului religios.  
  
Sursă de finanțare:  
Realocare din Fondul de rezervă al Guvernului, Bugetul MFP - 
acțiuni generale,  50.01, Anexa 3/65/01,  
Capitol 50.01  

 

3756 Anexa nr. 3/13 (SGG) Anexa nr. 3/13/26, pag. 179, cod 
ordonator 13 4283422, Prog. Denumire 255 Lăcașuri de 
cult   

Se suplimentează bugetul alocat, cu suma de 1.110 mii lei + TVA pentru 
realizarea a 200 mp de mozaic mural la Catedrala Episcopală din 
municipiul Oradea.   
 
Autor: 
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

În anul 2019 Episcopia Ortodoxă Română a Oradiei a demarat 
lucrările de pictură în tehnica mozaicului a Catedralei 
Episcopale ,,Învierea Domnului” din Oradea. Până în anul 2020 
s-a reușit executarea și montarea a 180 mp de mozaic mural, cât 
și a celor 8 icoane din mozaic, montate pe catapeteasmă.   
Pentru anul 2022 cât și în anii următori, Episcopia dorește 
continuarea acestui proiect, următoarea etapa cuprinzând o 
porțiune de mozaic de aproximativ 200 mp.  
În prezent, pictarea Catedralei în tehnica mozaicului este 
principalul obiectiv pe care Episcopia Ortodoxă Română a 
Oradiei dorește să-l realizeze în acest an, cât și în cei care 
urmează, în funcție de resursele financiare disponibile.  
  
Sursa de finanțare: Fondul de rezervă aflat la dispoziția 
primului ministru

 

3757 Anexa 3/13/02 art.12 susținerea cultelor, Secretariatul 
General al Guvernului  

Se suplimentează suma prevăzută în anexa 3/13/02 art.12 
 susținerea cultelor,  Secretariatul General  al Guvernului, cu 
1.000 mii lei.  

  

Autor: 
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Construire 2 capele mortuare in localitățile Sâmboleni și 
Năoiu, comuna Cămărașu, jud. Cluj (există PT uri în lucru). 
Valoare estimată 1.000.000 lei   
 
 Sursa de finanţare: Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  

 

3758 Anexa 3/13/02 art. 12 susținerea cultelor, Secretariatul 
General al Guvernului  

Se suplimentează suma prevăzută în anexa 3/13/02 art.12 susținerea 
cultelor, Secretariatul  General Guvernului, cu 679 mii lei.  

Autor: 
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Construire capelă în localitatea Beliş, com Beliș, jud. Cluj. 250 
mp (există SF) Valoare estimată 140.000 Eur, aprox 679.000 lei   

  

Sursa de finanțare: Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului

 

3759 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 6701 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se alocă suma de 60 mii lei pentru schimbarea acoperișului Bisericii din 
localitatea Pufești, jud. Vrancea. 
 
Autori:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru Unirea Românilor. 

Investiția este necesară pentru susținerea lăcașului de cult din 
comună. 

 
Sursa de finanțare: 
- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni Generale 
- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al Guvernului).

 

3760 Legea Bugetului de stat pe anul 2022 Se alocă 150 mii lei pentru Proiectul tehnic al bisericii monument istoric Investiția este necesară pentru susținerea lăcașului de cult din 



Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 6701 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

”Adormirea Maicii Domnului Domnești” din localitatea Pufești, jud. 
Vrancea. 
 
Autori:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru Unirea Românilor. 

comună. 
 
Sursa de finanțare: 
- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni Generale 
- Redistribuire din sumele alocate ordonatorului 
principal de credite (Secretariatul General al Guvernului).
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Anexa 3/15 - Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației 
 

Nr. 
crt. 

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

grupa/titlul/articol/alineat

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

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

7001 LOCUINTE, SERVICII SI 
DEZVOLTARE PUBLICA 

55 Alte transferuri ....  
Propuneri 2022....1.300.000 mii lei 

01 Transferuri interne 
12 Investitii ale agentilor economici 

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

Propuneri 2022....1.300.000 mii lei 
 

 

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

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

01 Transferuri interne 
12 Investitii ale agentilor economici 

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

Propuneri 2022....1.300.000 mii lei 
 
Autori: Cseke Attila, senator UDMR 
Szabó Ödön, deputat UDMR 
Alfred Simonis, deputat PSD 
Varujan Pambuccian, deputat Grupul 
parlamentar al minorităților naționale 
(Uniunea Armenilor din România) 

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

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

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

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

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

În proiectul de lege figurează suma 
de 1.300.000 mii lei drept credite de 
angajament pentru Programul 
național de construcții de interes 
public sau social, sumă insuficientă 
pentru realizarea obiectivelor de 
investiții. 
Finalizarea procedurilor de achiziții 
publice la 373 obiective de investiții 
aflate în diverse stadii ale procedurii, 
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I.Credite de angajament 
Propuneri 2022....5.300.000 mii lei 

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

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

 
 

 

inițierea procedurilor de achiziții 
publice la 230 obiective de investiții 
cu indicatori tehnico-economici 
aprobați și aflate în programul de 
investiții publice, continuarea 
procedurilor de aprobare a 
indicatorilor tehnico-economici 
pentru un număr de 1250 obiective de 
investiții aflate în promovare ale 
căror documentații se află în curs de 
verificare la această dată.  
De asemenea, precizăm că CNI 
derulează inclusiv proiecte de 
investiții publice semnificative, 
prioritizate prin memorandum 
(Academia de Muzică  Cluj  Napoca, 
Sala Polivalentă Tulcea, Așezământ 
Spitalicesc PRECISTA Bacău, Cămin 
Studențesc Universitatea de Vest 
Timișoara, Complex Multifuncțional 
Sala Polivalentă Brașov, Spitalul 
Județean de Urgență Giurgiu, Sala 
Polivalentă 5000 locuri municipiul 
Suceava, Cazino Constanța, 
Stadionul Giulești „Valentin 
Stănescu”. 
Astfel, este necesară asigurarea 
creditelor de angajament pentru 
asigurarea finanțării obiectivelor 
prioritizate prin memorandum, 
precum și pentru continuarea 
finanțării lucrărilor la obiectivele de 
investiții contractate și aflate în 
diverse stadii de implementare, 
pentru încadrarea în termenele 
contractuale și în graficele fizice și 
valorice.
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3.  Anexa 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației 
FISA OBIECTIVULUI/PROIECTULUI 
/CATEGORIEI DE INVESTITII  
COD OBIECTIV 1108 
 
Programul national de constructii de interes 
public sau social - B  

Credite de angajament 
Propuneri 2022....350.000 mii lei 

Anexa 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației 
FISA 
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGO
RIEI DE INVESTITII  
COD OBIECTIV 4 
d.Cheltuieli de expertiza, proiectare si 
executie privind consolidarile 

Credite de angajament 
Propuneri 2022.... 395.000 mii lei 

 

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

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

 

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

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

 
 
 
Credite de angajament 

Propuneri 2022....2.395.000 mii lei 
 
Autori: Cseke Attila, senator UDMR 
Szabó Ödön, deputat UDMR 
Alfred Simonis, deputat PSD 
Varujan Pambuccian, deputat Grupul 
parlamentar al minorităților naționale 
(Uniunea Armenilor din România) 
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creditelor de angajament pentru 
asigurarea finanțării obiectivelor 
prioritizate prin memorandum, 
precum și pentru continuarea 
finanțării lucrărilor la obiectivele de 
investiții contractate și aflate în 
diverse stadii de implementare, 
pentru încadrarea în termenele 
contractuale și în graficele fizice și 
valorice.

4.  Anexa 3/15/02, Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrație, Capitolul 
7001 Locuințe, Servicii și Dezvoltare Publică, 
Subcapitol 50 Alte servicii în domeniile 
locuințelor,  serviciilor și dezvoltării 
comunale, punctul II. Credite Bugetare 
 
 
 

Se suplimentează suma prevăzută  cu 13.500 
mii lei aferentă modernizării a două porțiuni 
de drum, una de 4 km, alta de 5 km, din 
Comuna Măguri-Răcătău, județul Cluj.  
 
Concluzie:Suma care va figura în anexă: 

3.884.500  
 
 
Autori:  
deputat Oana Murariu - USR,  
deputat Viorel Băltărețu - USR 
 
 

Dezvoltarea infrastructurii rutiere 
trebuie avută în vedere, nu doar la 
nivel de autostrăzi ci în toate 
componentele sale, inclusiv drumuri 
comunale. Măguri-Răcătău este o 
comună de munte, situată în județul 
Cluj, având a doua cea mai mare 
suprafață ca întindere dintre 
comunele din România și automat 
aproximativ 60 de kilometri de 
drumuri de amenajat. 
 
Din discuțiile cu autoritățile locale, se 
propune amenajarea a două porțiuni 
de drum, una de aproximativ de 4 km 
lungime, iar una aproximativ de 5 km 
lungime, impracticabile la acest 
moment, ceea ce face ca cetățenii 
acestei comune și persoanele aflate în 
tranzit să ocolească aproximativ 30 
de km pe drumurile care au fost 
amenajate până în prezent.  
 
 
Sursa de finanțare: Bugetul propus 
pentru Administrația Prezidențială, 
Anexa nr. 3/01/26, Cod ordonator 01 
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4283732, Prog. 115, Susținerea 
rolului Președintelui României, I. 
Credite de angajament și II. Credite 
bugetare, se reduce cu suma de 
13.500 mii lei.

5.  Anexa 3/15/02, Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrație, Capitolul 
7001 Locuințe, Servicii și Dezvoltare Publică, 
Subcapitol 50 Alte servicii în domeniile 
locuințelor,  serviciilor și dezvoltării 
comunale, punctul II. Credite Bugetare 

Se suplimentează suma prevăzută  cu 800 mii 
lei aferentă dotărilor grădiniței din Comuna 
Bonțida, județul Cluj 
 
Concluzie:Suma care va figura în anexă: 

3.871.800  
 
 
Autori:  
deputat Oana Murariu - USR,  
deputat Viorel Băltărețu - USR 

Având în vedere proximitatea 
Comunei Bonțida de Municipiul 
Reședință de județ, Cluj-Napoca, 
respectiv de creșterea demografică a 
Comunei Bonțida, amânarea dotării 
grădiniței proaspăt finalizate din 
comună va avea consecința 
imposibilității oferirii acestei facilități 
comunității. Dezvoltarea satelor 
presupune politici de atragere și 
menținere a tinerilor în aceste 
comunități, inclusiv prin construirea 
și dotarea de creșe și grădinițe, care 
de multe ori grevează semnificativ 
bugetele locale sau ar presupune o 
durată mai lungă de implementare 
dacă ar fi finanțate exclusiv din 
bugetele locale. 
 
 
 
Sursa de finanțare: Bugetul propus 
pentru Administrația Prezidențială, 
Anexa nr. 3/01/26, Cod ordonator 01 
4283732, Prog. 115, Susținerea 
rolului Președintelui României, I. 
Credite de angajament și II. Credite 
bugetare, se reduce cu suma de 800 
mii lei.

6.  Anexa 3/15/02, Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrație, Capitolul 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Înființare rețea de canalizare și stație de 
epurare în Comuna Panticeu, Județul Cluj”

Accesul la rețeaua de canalizare, pe 
lângă cea de apă potabilă, reprezintă 
un pas necesar având în vederea 
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7001 Locuințe, Servicii și Dezvoltare Publică, 
Grupa 01 - Cheltuieli Curente, punctul II. 
Credite Bugetare 

cu suma de  14.300 mii lei.  
 
 
 
Autori:  
deputat Oana Murariu - USR 
deputat Viorel Băltărețu - USR 
deputat Radu Molnar - USR 
senator Cristian Bordei - USR 
  

dezvoltării propriu-zise a oricărei 
comune. Amânarea unei astfel de 
investiții poate duce la depopularea 
comunităților rurale. 
 
Sursa de finanțare: Bugetul propus 
pentru Autoritatea Electorală 
Permanentă, Anexa nr. 3/48/02, 
Capitolul 5001, Grupa 59, Articolul 
03 Finanțarea - Partidelor Politice, II. 
Credite bugetare, care se diminuează 
cu suma de 14.300 mii lei. 

7.  Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației  
Legea Bugetului de Stat pe anul 2022 – 
Anexa nr. 3/15/02  
Capitolul 5001 – Cheltuieli – buget de stat, 
Titlul 51, ”Titlul VI Transferuri între unități 
ale administrației publice” articolul 51.01 
“Transferuri către instituții publice” alineatul 
51.01.32 “Reabilitarea termică a clădirilor de 
locuit” 

Se propune suplimentarea sumei alocate de la 
valoarea actuală de 48.000 mii lei la 94.000 
mii lei. 
 

Grup USR - Deputat OZMEN Oana 
 

Sectorul clădirilor din România 
acoperă aproximativ 45% din 
consumul total de energie. Pentru 
atingerea obiectivelor și țintelor de 
eficiență energetică stabilite prin 
documentele de strategie națională și 
UE, fondul de clădiri din România 
are nevoie de o performanță 
energetică sporită.  
În sectorul rezidențial, majoritatea 
clădirilor au fost construite între 1961 
și 1980, în absența standardelor de 
eficiență energetică pentru anvelopa 
clădirii. Aproximativ 53% din 
clădirile rezidențiale au fost 
construite înainte de 1970 și peste 
90%, înainte de 1989, cu o 
performanță energetică între 150 și 
400 kWh/m2/an. Totodată, în 
România, una din șapte familii se 
confruntă cu probleme serioase de 
locuit, cel mai adesea din cauza 
calității proaste a pereților, podelelor 
și ramelor ferestrelor, conform 
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datelor Institutului Național de 
Statistică. 
 
La nivel național, 77% dintre clădiri 
au nevoie de renovare, conform 
datelor prezentate de E3G. Totuși, 
doar 1,3% dintre clădirile rezidențiale 
beneficiază anual de renovare medie, 
ce conduc la economii în consumul 
de energie cuprinse între 30 și 60%, 
în timp ce rata de renovare 
aprofundată, ce conduce la economii 
de peste 60%, este de doar 0,1%. Pe 
segmentul non-rezidențial, rata 
anuală de renovare medie este de 
1,9% iar cea de renovare aprofundată 
este de 0,4%, potrivit cifrelor 
prezentate de Renovate Europe, 
bazate pe datele Comisiei Europene. 
Un aspect extrem de important este 
că renovarea clădirilor are un impact 
asupra sănătății oamenilor, având în 
vedere că o clădire eficientă energetic 
duce și la reducerea emisiilor CO2. 
România trebuie sa își aducă aportul 
la obiectivul scăderii emisiilor de 
CO2, care la nivel de UE este stabilit 
la o scadere de 55% până în 2030.  
 
Bugetul de 94.000 mii lei propus 
reprezintă o creștere cu 100% versus 
execuția pe 2021 de 47.135 mii lei.  
 

Sursa de finanțare: Capitolul 
‚Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică’, Titlul 51 ‘Transferuri între 
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Unități ale Administrației Publice’, 
Articol 2 ‚Transferuri de capital’, 
Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 
1284.

8.  Ministerul Educației 
Legea Bugetului de Stat pe anul 2022 – 
Anexa nr. 3/25/02  
Capitulul 6501 ”Învățământ”,Titlul 51 ”Titlul 
VI Transferuri între Unități ale Administrației 
Publice”, Articol 51.02 ”  Transferuri de 
capital”, Alineatul 51.02.15 ”Finanțarea 
cheltuielilor de capital ale unităților de 
învățământ preuniversitar” 

Se propune suplimentarea sumei alocate de la 
valoarea actuală de 15.500 mii lei la 80.000 
mii lei. 
 

Grup USR - Deputat OZMEN Oana 
 

Începând din anul 2000, autorităţile 
locale, conform legislației în vigoare, 
sunt administratorii clădirilor şi 
terenurilor în care își desfăşoară 
activitatea instituțiile de învățământ 
preuniversitar de stat. În calitatea sa 
de administratori, autorităţile locale 
pe raza cărora sunt amplasate 
unităţile de învăţământ au obligația să 
ia toate 
măsurile pentru ca activitatea 
instructiv-educativă să se desfășoare 
în bune condiții, prin edificarea, 
modernizarea, reabilitarea și dotarea 
imobilelor. 
În conformitate cu prevederile art. 20 
din Legea educației naționale nr. 
1/2011, cu modificările și 
completările ulterioare: 
(1) Autorităţile administraţiei publice 
locale asigură, în condiţiile legii, 
buna desfăşurare a învăţământului 
preuniversitar în localităţile în care 
acestea îşi exercită autoritatea. 
(2) Neîndeplinirea de către 
autorităţile administraţiei publice 
locale a obligaţiilor ce le revin în 
organizarea şi funcţionarea 
învăţământului preuniversitar se 
sancţionează conform legii.” 
Autorizarea construcțiilor de 
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învățământ din punct de vedere al 
conformării la normele de igienă și de 
sănătate publică este obligatorie, 
conform prevederilor Ordinului MS 
nr. 1030/2009, 
Anexa 2, pentru toate unitățile de 
învățământ preșcolar, primar, 
secundar și superior. 
Principalul motiv privind 
neautorizarea sanitară a unităților de 
învățământ pentru sănătatea 
populației îl constituie lipsa 
alimentării cu apă și canalizare, 
grupuri sanitare neconforme sau 
dotate 
necorespunzător sau amplasate în 
exteriorul  construcțiilor de 
învățământ. 
Conform prevederilor art. 111 alin. 
(1) lit. f) din Legea educației 
naționale nr. 1/2011, cu modificările 
și completările ulterioare, „De 
la bugetul de stat, prin bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, se asigură 
finanţarea, prin hotărâre a 
Guvernului, iniţiată de Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, a unor programe anuale 
sau multianuale de investiţii, de 
modernizare şi de dezvoltare a bazei 
materiale a instituţiilor de 
învăţământ preuniversitar de stat, 
inclusiv consolidări şi reabilitări de 
şcoli şi dotări”.  
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În toamna anului 2020, fostul 
Ministru al Educaţiei, Monica Anisie, 
afirma că la deschiderea anului şcolar 
2020-2021 peste 800 de şcoli – 
unităţi de învăţământ cu personalitate 
juridică sau structuri ale acestora – au 
toalete în curte.  
În noiembrie 2021, Guvernul 
României adoptă o Hotărâre privind 
repartizarea unor sume din transferuri 
din bugetul de stat către bugete 
locale, prevăzute în bugetul 
Ministerului Educaţiei, pentru 
finanţarea în anul 2021 a unor 
cheltuieli de capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de stat prin 
care sunt vizate 205 școli. În anexa 
acestui proiect de Hotărâre de lege 
”Amenajarea grupurilor sanitare și 
asigurarea cu utilități a acestora la 
unități de învățământ preuniversitar 
de stat care în anul 2021 nu dispun de 
grupuri sanitare conforme” se 
prevede un buget de 7.387 mii lei 
pentru construirea de la zero a 
grupurilor sanitare pentru 56 de 
unități de învățământ, drept urmare o 
medie de 133 mii lei per unitate de 
învățământ.  
Ministerul Educației ar trebui să 
depună toate eforturile pentru ca la 
sfârșitul anului 2022 să finalizeze 
toate unitățile de învățământ de la 
nivel național.  
 
De aceea este nevoie să creștem 
investițiile în acest capitol bugetar, 
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până la cel putin la nivelul de 80.000 
lei pentru a acoperi necesarul de 
buget pentru finalizarea tuturor celor 
600 de unități de învățământ rămase 
(133 mii lei pentru fiecare dintre cele 
600 de unități de învățământ).  
Nu ne putem permite să mai amânăm 
momentul în care toți copiii din 
România vor putea învăța în șscoli cu 
un minim de condiții pentru secolul 
XXI – toaletă în incinta școlii.  
 
 
Sursa de finanțare: Capitolul 
‚Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică’, Titlul 51 ‘Transferuri între 
Unități ale Administrației Publice’, 
Articol 2 ‚Transferuri de capital’, 
Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 
1284.

9.  Ministerul Educației 
Legea Bugetului de Stat pe anul 2022 – 
Anexa nr. 3/25/02  
Capitulul 6501 ”Învățământ”,Titlul 51 ”Titlul 
VI Transferuri între Unități ale Administrației 
Publice”, Articol 51.02 ”  Transferuri de 
capital”, Alinieatul 51.02.15 ”Finanțarea 
cheltuielilor de capital ale unităților de 
învățământ preuniversitar” 

Se propune suplimentarea sumei alocate cu 
2.000 mii lei.  
 

Grup USR - Deputat OZMEN Oana 
 

Şcoala Gimnazială "Pia Brătianu" are 
53 de clase (de la clasa pregătitoare 
până în clasa a VIII-a) la care învață 
1435 de elevi.  
 
Primăria Sectorului 1 a investit din 
bugetul local extinderea spațiilor de 
predare cu șase săli de clasă noi, 
dotate cu tot ceea ce este necesar 
pentru desfășurarea în cele mai bune 
condiții a procesului de învățământ. 
Suplimentarea numărului de săli de 
clasă vine ca urmare a dificultăților 
cu care se confruntă elevii și 
profesorii de la Școala Gimnazială 
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"Pia Brătianu". În prezent,  această 
unitate de învățământ  se confruntă cu 
reale dificultăți de organizare a 
activității din cauza unui număr mare 
de elevi înscriși în anul 2020-2021, 
motiv pentru care procesul didactic 
este greoi și organizat în trei 
schimburi. 
 
Având în vedere investițiile mari 
realizate de Primăria de Sector pentru 
creșterea capacității de predare astfel 
încât elevii să poată învăța într-un 
program orar normal, aceasta nu mai 
dispune de extra fonduri pentru 
realizarea altor lucrări de construcții.  
 
De aceea este necesar ca Ministerul 
Educației să susțină costul lucrărilor 
de renovare necesare pentru corpurile 
actuale ale școlii și a celor necesare 
pentru a aduce clădirile la eficiența 
energetică aferentă standardelor 
actuale.  
Costurile lucrărilor de construcții sunt 
estimate la 2.000 mii lei.  
 
Sursa de finanțare: Capitolul 
‚Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică’, Titlul 51 ‘Transferuri între 
Unități ale Administrației Publice’, 
Articol 2 ‚Transferuri de capital’, 
Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 
1284.

10.  Ministerul Educației Se propune suplimentarea sumei alocate cu Colegiul Tehnic Feroviar "Mihai I" 
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Legea Bugetului de Stat pe anul 2022 – 
Anexa nr. 3/25/02  
Capitulul 6501 ”Învățământ”,Titlul 51 ”Titlul 
VI Transferuri între Unități ale Administrației 
Publice”, Articol 51.02 ”  Transferuri de 
capital”, Alinieatul 51.02.15 ”Finanțarea 
cheltuielilor de capital ale unităților de 
învățământ preuniversitar” 

2.000 mii lei.  
 

Grup USR - Deputat OZMEN Oana 
 

are 32 de clase (de la clasa a V-a 
până în clasa a XIII-a) la care învață 
729 de elevi.  
 
Propun ca Ministerul Educației să 
susțină costul lucrărilor de renovare 
necesare pentru corpurile actuale ale 
școlii și a celor necesare pentru a 
aduce clădirile la eficiența energetică 
aferentă standardelor actuale.  
Costurile lucrărilor de construcții sunt 
estimate la 2.000 mii lei.  
 
Sursa de finanțare: Capitolul 
‚Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică’, Titlul 51 ‘Transferuri între 
Unități ale Administrației Publice’, 
Articol 2 ‚Transferuri de capital’, 
Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 
1284.

11.  Anexa 3/15/02, Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrație, Capitolul 
7001 Locuințe, Servicii și Dezvoltare Publică, 
Grupa 01 - Cheltuieli Curente, punctul II. 
Credite Bugetare 

Finanțarea obiectivului de investiții  
„Construire și refacere poduri și podețe în 
Comuna Panticeu, Județul Cluj” cu suma de 
7.130,562 mii lei. 
 
 
 
Autori:  
deputat Oana Murariu - USR 
deputat Viorel Băltărețu - USR 
deputat Radu Molnar - USR 
senator Cristian Bordei - USR 

Asigurarea infrastructurii rutiere în 
comune reprezintă premisa 
dezvoltării localităților pentru 
atragerea potențialilor investitori și a 
repopulării zonelor rurale 
 
Sursa de finanțare: Bugetul propus 
pentru Autoritatea Electorală 
Permanentă, Anexa nr. 3/48/02, 
Capitolul 5001, Grupa 59, Articolul 
03 Finanțarea - Partidelor Politice, II. 
Credite bugetare, care se diminuează 
cu suma de 7.130,562 mii lei.

12.  Anexa 3/15/02, Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrație, Capitolul 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Realizare sistem de alimentare cu apă în 

Accesul la o sursă de apă potabilă 
reprezintă un pas esențial pentru 
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7001 Locuințe, Servicii și Dezvoltare Publică, 
Grupa 01 - Cheltuieli Curente, punctul II. 
Credite Bugetare 

Comuna Panticeu, Sat Panticeu, Județul 
Cluj” cu suma de 4.392,927 mii lei. 
 
 
 
Autori:  
deputat Oana Murariu - USR 
deputat Viorel Băltărețu - USR 
deputat Radu Molnar - USR 
senator Cristian Bordei - USR 

repopularea zonelor rurale, dar și 
pentru menținerea populației actuale 
în vederea dezvoltării comunităților 
rurale.  
 
Sursa de finanțare: Bugetul propus 
pentru Autoritatea Electorală 
Permanentă, Anexa nr. 3/48/02, 
Capitolul 5001, Grupa 59, Articolul 
03 Finanțarea - Partidelor Politice, II. 
Credite bugetare, care se diminuează 
cu suma de 4.392,927 mii lei.

13.  Anexa 3/15/02, Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrație, Capitolul 
7001 Locuințe, Servicii și Dezvoltare Publică, 
Grupa 01 - Cheltuieli Curente, punctul II. 
Credite Bugetare 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Extindere rețea canalizare în localitatea 
Cojocna, Comuna Cojocna, județul Cluj” cu 
suma de  837,988 mii lei.  
 
 
 
Autori:  
deputat Oana Murariu - USR 
deputat Viorel Băltărețu - USR 

Accesul la rețeaua de canalizare, pe 
lângă cea de apă potabilă, reprezintă 
un pas necesar în vederea dezvoltării 
propriu-zise a oricărei comune. 
Amânarea unei astfel de investiții 
poate duce la depopularea 
comunităților rurale. 
 
Suma amintită reprezintă acoperirea 
părții de cofinanțare care cade în 
sarcina UAT Cojocna. 
 
Sursa de finanțare: Bugetul propus 
pentru Autoritatea Electorală 
Permanentă, Anexa nr. 3/48/02, 
Capitolul 5001, Grupa 59, Articolul 
03 Finanțarea - Partidelor Politice, II. 
Credite bugetare, care se diminuează 
cu suma de 837,988 mii lei. 

14.  Anexa 3/15/02, Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrație, Capitolul 
7001 Locuințe, Servicii și Dezvoltare Publică, 
Grupa 01 - Cheltuieli Curente, punctul II. 
Credite Bugetare 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construire dispensar uman în localitatea 
Cojocna, comuna Cojocna județul Cluj” cu 
suma de 213,810 mii lei. 
 

Asigurarea infrastructurii sanitare în 
comune reprezintă premisa 
dezvoltării localităților pentru 
atragerea potențialilor investitori și a 
repopulării zonelor rurale. 
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Autori:  
deputat Oana Murariu - USR 
deputat Viorel Băltărețu - USR 

Suma amintită reprezintă acoperirea 
părții de cofinanțare care cade în 
sarcina UAT Cojocna. 
 
Sursa de finanțare: Bugetul propus 
pentru Autoritatea Electorală 
Permanentă, Anexa nr. 3/48/02, 
Capitolul 5001, Grupa 59, Articolul 
03 Finanțarea - Partidelor Politice, II. 
Credite bugetare, care se diminuează 
cu suma de 213,810 mii lei.

15.  Anexa nr. 3 / 15 / 01 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 

Se adaugă suma de 30.000 de mii de  lei 
pentru finanțarea demarării construcției unui 
bazin olimpic cu 10 culoare cu capacitate 800 
de spectatori, a unui bazin de pregătire si a 
spațiilor conexe necesare desfășurării 
activității în municipiul Ploiești, Prahova. 
 
Autori: 
deputat Mihai Polițeanu 
deputat Andrei Lupu 
senator Aurel Oprinoiu 
 
Grup parlamentar USR 
 
 
 
 
 

Momentan în Municipiul Ploiești nu 
există un bazin de înot olimpic dotat 
conform cerințelor actuale. 
Prin această nouă investiție propusă 
de “Bazin de înot” se dorește ca 
orașul să dispună de un stadion 
corespunzător pentru susținerea 
evenimentelor sportive de înot cât și 
pentru încurajarea 
practicării sportului și urmărirea 
îmbunătățirii performanței sportive. 
 
Terenul aparține domeniului privat al 
Municipiului Ploiești. Suprafața 
terenului este de 150.000 mp și este 
înscrisă în cartea funciară nr. 143331 
a unității administrativ teritoriale 
Ploiești, cu numărul cadastral 
143331, proprietatea Municipiul 
Ploiești. Zona studiata a terenului este 
de 15918mp.  
 
La recensământul din 2011 au fost 
înregistrați 209.945 locuitori în 
Municipiul Ploiești. 
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Costul estimativ al investiției s-a 
calculat pe baza soluțiilor tehnice ale 
proiectului urmărind fiecare categorie 
de lucrări care participă la realizarea 
obiectivului final, conform studiului 
de fezabilitate și a indicatorilor 
tehnico-economici pentru obiectivul 
de investiții Bazin de înot, aprobat 
prin HCL al Municipiului Ploiești 
308/2019. Costul investiției este de 
97.546.923,69 lei (inclusiv TVA), din 
care 69.011.318,71 lei (inclusiv 
TVA) reprezentând 
Construcții+Montaj. 
 
Sursa: Capitolul “Locuințe, Servicii 
și Dezvoltare Publică”, Titlul 51 
“Transferuri între Unități ale 
Administrației Publice”, Articol 2 
“Transferuri de capital”, Alineat 38 ‚ 
Programul Național de Dezvoltare 
Locală (Etapa I) Cod 1284. 

16.  Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației  
Legea Bugetului de Stat pe anul 2022 – 
Anexa nr. 3/15/02  
Capitolul 5001 – Cheltuieli – buget de stat, 
Paragraf 51, Titlul VI ”Transferuri între 
unități ale administrației publice” articolul 01 
“Transferuri către instituții publice” alineatul 
32 “Reabilitarea termică a clădirilor de locuit”

Se propune suplimentarea sumei prevăzute în 
Anexa nr. 3/15/02 Capitolul 5001 – Cheltuieli 
– buget de stat, Paragraf 51, Titlul VI 
”Transferuri între unități ale administrației 
publice” articolul 01 “Transferuri către 
instituții publice” alineatul 32 “Reabilitarea 
termică a clădirilor de locuit” cu suma de 
46.000 mii lei pentru Programul național 
privind creșterea performanței energetice la 
blocurile de locuințe. 
Autor: Deputat ÖZMEN Oana-Marciana – 
Grup USR 

Sectorul clădirilor din România 
acoperă aproximativ 45% din 
consumul total de energie. Pentru 
atingerea obiectivelor și țintelor de 
eficiență energetică stabilite prin 
documentele de strategie națională și 
UE, fondul de clădiri din România 
are nevoie de o performanță 
energetică sporită.  
În sectorul rezidențial, majoritatea 
clădirilor au fost construite între 1961 
și 1980, în absența standardelor de 
eficiență energetică pentru anvelopa 
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clădirii. Aproximativ 53% din 
clădirile rezidențiale au fost 
construite înainte de 1970 și peste 
90%, înainte de 1989, cu o 
performanță energetică între 150 și 
400 kWh/m2/an. Totodată, în 
România, una din șapte familii se 
confruntă cu probleme serioase de 
locuit, cel mai adesea din cauza 
calității proaste a pereților, podelelor 
și ramelor ferestrelor, conform 
datelor Institutului Național de 
Statistică. 
 
La nivel național, 77% dintre clădiri 
au nevoie de renovare, conform 
datelor prezentate de E3G. Totuși, 
doar 1,3% dintre clădirile rezidențiale 
beneficiază anual de renovare medie, 
ce conduc la economii în consumul 
de energie cuprinse între 30 și 60%, 
în timp ce rata de renovare 
aprofundată, ce conduce la economii 
de peste 60%, este de doar 0,1%. Pe 
segmentul non-rezidențial, rata 
anuală de renovare medie este de 
1,9% iar cea de renovare aprofundată 
este de 0,4%, potrivit cifrelor 
prezentate de Renovate Europe, 
bazate pe datele Comisiei Europene. 
Un aspect extrem de important este 
că renovarea clădirilor are un impact 
asupra sănătății oamenilor, având în 
vedere că o clădire eficientă energetic 
duce și la reducerea emisiilor CO2. 
România trebuie sa își aducă aportul 
la obiectivul scăderii emisiilor de 
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CO2, care la nivel de UE este stabilit 
la o scadere de 55% până în 2030.  
 
Bugetul de 94.000 mii lei propus 
reprezintă o creștere cu 100% versus 
execuția pe 2021 de 47.135 mii lei.  
 
Sursa de finanțare: Diminuarea cu 
46.000 mii lei (credite de 
angajament) a sumelor atribuite 
Ministerului Finanțelor Publice – 
Acțiuni Generale, anexa nr.3/65/02 
Capitolul 5001- Cheltuieli – buget de 
stat”, Paragraf 50, Titlul V “Fonduri 
de rezervă”, articolul 01 “ Fond de 
rezervă bugetară la dispoziția 
Guvernului”.

17.  În bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administraţiei, Capitolul 1 bugetar, 
Anexa 3/15/26 - Programul Național de 
Dezvoltare Locală Cod:1284, este cuprinsă 
suma de 700.000 de mii de lei, pe anul 2022, 
reprezentând credite bugetare.  

Suma de 700.000 de mii de lei din bugetul 
Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administraţiei, Capitolul 1 bugetar, Anexa 
3/15/26 - Programul Național de Dezvoltare 
Locală Cod:1284, reprezentând credite 
bugetare, se va diminua cu suma de 33.000 
mii lei în vederea îndeplinirii obiectivului de 
investiții “Construire Stadion Municipal 
strada Pictor Aman nr. 94, Municipiul 
Bacău”, cu finanțare multianuală.  
 
 
Suma necesară pentru execuția în 2022: 33 
000 mii lei. 
 
Inițiatori:  

Stadionul Municipal str. Pictor Aman 
nr. 94 reprezintă un important 
obiectiv regional de investiții pentru 
performanța sportului băcăuan, dar și 
un reper cultural de bază. Stadionul 
se află în continuă degradare încă din 
anul 2013 și este nefolosit încă de 
atunci. Prin alocarea de fonduri și 
modernizarea acestuia, se va putea 
readuce în prim plan revigorarea 
echipelor care vor performa și mai 
ales întoarcerea cetățenilor către 
sport, atât cel de performanță, cât și 
cel de masă, constituindu-se astfel o 
sursă suplimentară de venit la bugetul 
local. 
 
Suma de 33.000 mii leise alocă din  
Capitolul 1 bugetar, Anexa 3/15/26 - 
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Sebastian Cernic – Senator USR 
Lazăr Teodor – Deputat USR 

Programul Național de Dezvoltare 
Locală Cod:1284, pentru obiectivul 
de finanțare din Capitolul 1 bugetar, 
Anexa 3/15/27 - Programul național 
de construcții de interes public sau 
social Cod:1324, Subprogramul 
Complexuri sportive, ce va cuprinde 
următorul obiectiv: 
 
a) Obiectiv de investiții “Construire 
Stadion Municipal strada Pictor 
Aman nr. 94, Municipiul Bacău” cu 
finanțare multianuală.  
 
 
Sursa: 
Redistribuire credite bugetare 
Capitolul 1 bugetar, Anexa 3/15/26 - 
Programul Național de Dezvoltare 
Locală Cod:1284 

18.  Anexa nr. 3 / 15 / 01 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 

Se adaugă suma de 144.300 mii lei pentru 
construcția Parcului Științific și Tehnologic 
TETAPOLIS Cluj-Napoca 
 
 
 
 

Parcul Științific și Tehnologic 
TETAPOLIS Cluj-Napoca reprezintă 
un suport major pentru dezvoltarea 
unui hub de cercetare-dezvoltare și de 
transfer tehnologic în domeniul 
tehnologiilor de vârf în județul Cluj. 
Acesta ar crea o sinergie foarte bună  
între puternicul mediu universitar și 
ecosistemul emergent de startup-uri 
în domeniul IT și de tehnologie din 
județul Cluj cu potențiale rezultate 
extrem de bune în ceea ce privește 
dezvoltarea unei noi generații de 
companii românești de succes cu 
amprentă nu numai națională ci și 
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europeană. 
Sursă de finanțare:  
1. Preluare buget alocat Academiei 
Oamenilor de Știință, care este 
propusă spre desființare prin PL-x nr. 
522/2021 aflată pe circuitul legislativ 
la Camera Deputaților – Anexa 
3/56/01 - 9.953 mii lei 
2. Capitolul “Locuințe, Servicii și 
Dezvoltare Publică”, Titlul 51 
“Transferuri între Unități ale 
Administrației Publice”, Articol 2 
“Transferuri de capital”, Alineat 38‚ 
Programul Național de Dezvoltare 
Locală (Etapa I) Cod 1284. – 134.347 
mii lei  
– Autor Cristian Bordei USR 
 

19.  Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației, Anexa 3/15/02, Capitolul 
5001, Grupa 01, CHELTUIELI CURENTE 

Se propune suplimentarea cu 75.000 mii lei a 
creditelor de angajament în vederea realizării 
obiectivului “Modernizare stadion Cetate - 
Alba Iulia, județul Alba” 
 
Autor: deputat Beniamin Todosiu 
Grupul parlamentar USR 

Stadionul din Alba Iulia se afla într-
un stadiu avansat de degradare. Deși 
au fost investiții în acest an în pista 
de atletism, stadionul este departe de 
a fi o arena sportiva care să asigure 
performața sportiva. Investiția 
necesară 75 milioane RON.  
 
Sursa de finanțare: Anexa 
3/15/01/Capitolul 7001 / alineatul 
54, Programul național de investiții 
“Anghel Saligny” II. Credite 
bugetare 

20.  Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației, Anexa 3/15/02, Capitolul 
5001, Grupa 01, CHELTUIELI CURENTE 

Se propune suplimentarea cu 25.000 mii lei a 
creditelor de angajament  în vederea realizării 
obiectivului “Construire Sală polivalentă 
Alba Iulia, județul Alba”. 

Municipiul Alba Iulia nu are în 
prezent o sala polivalenta. La nivel de 
județul Alba nu există în prezent o 
astfel de sala polivalentă. Deși am 
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Autor: deputat Beniamin Todosiu 
Grupul parlamentar USR 

avut echipe de liga 1 la baschet și 
handbal (Sebeș) o astfel de sală a 
lipsit și proiectele nu au putut evolua. 
Alba Iulia are nevoie de o sala 
polivalenta modernă unde echipele 
sportive locale să poată face 
performanțe la nivel înalt. Nivelul 
necesar al investiției este de 25 
milioane RON.  
 
Sursa de finanțare: Anexa 
3/15/01/Capitolul 7001 / alineatul 
54, Programul național de investiții 
“Anghel Saligny” II. Credite 
bugetare

21.  Anexa 3/15/01 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației 
 
Capitolul 5001/Grupa 51/Art 01/Alin 01 
Transferuri către instituții publice 

Se suplimentează creditele bugetare cu suma 
de 25.000 mii lei în vederea finanțării 
proiectului de infrastructură „Construire 
trotuare și piste ciclabile în comuna Săbăoani, 
județul Neamț”.  
 
Dep. Bulai Iulian, USR 

Motivație: Proiectul prevede 
construirea de piste ciclabile și 
trotuare pe strada Orizontului, care 
traversează comuna de la nord la sud, 
pe o lungime de 4 km. Proiectul 
cuprinde mai multe componente, 
respectiv, canalizare pluvială, 
coborârea tuturor cablurilor în 
subteran sau refacerea accesului la 
proprietăți pentru cetățeni.  
Sursa de finanțare: Se diminuează 
bugetul Ministerului Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
(anexa nr. 3/15) la capitolul 5001, 
titlul 51, articolul 02, alineatul 54, 
Programul național de investiții 
"Anghel Saligny" cu suma de 25.000 
mii lei.

22.  Anexa 3/15/01 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației 
 

Se suplimentează creditele bugetare cu  3.500 
mii lei proiectul de modernizare a drumului 
național DN15 Piatra-Neamț – Bicaz: 
tronsonul stația Peco Socar - Primăria 

Motivație: În prezent, pe acest 
tronson, nu există trotuare, iar 
circulația pietonală se face pe partea 
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Capitolul 5001/Grupa 51/Art 01/Alin 01 
Transferuri către instituții publice 

Alexandru cel Bun (amenajar peisagistică, 
realizare trotuare) 
 
Dep. Bulai Iulian, USR 

carosabilă sau pe acostamentul 
drumului național. Obiectivul 
principal este  realizarea unor căi de 
comunicații pietonale moderne care 
să satisfacă cerințele actuale și de 
perspectivă ale activităților locale 
prin asigurând accesibilitatea 
populației la centrele  administrative, 
turistice, economice și sociale în 
condiții de siguranță și de confort, 
Crearea de condiții optime dezvoltării 
turismului local (zona este foarte 
tranzitată de turiști spre Bicaz, 
Durău) și eliminarea aglomerației în 
traficul local; 
 
Sursa de finanțare: Se diminuează 
bugetul Ministerului Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
(anexa nr. 3/15) la capitolul 5001, 
titlul 51, articolul 02, alineatul 54, 
Programul național de investiții 
"Anghel Saligny" cu suma de 3.500 
mii lei.

23.  Anexa 3/15/01 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației 
 
Capitolul 5001/Grupa 51/Art 01/Alin 01 
Transferuri către instituții publice 

Se suplimentează  creditele bugetare cu 200 
mii lei pentru proiectul „Lucrări de apărare a 
malului drept al râului Tazlău – zona str. 
Măgurii (Ivu-Negreanu-pasarelă)” 
Dep. Bulai Iulian, USR 

Motivație: În prezent o zonă locuită 
din localitatea Tazlău, - str. Măgurii, 
în care sunt prezente un număr de 20 
case și o suprafață de teren agricol de 
20 hectare este supusă riscului de 
inundații care pot provoca mari 
pagube materiale și grave daune. 
Problema este reprezentată de lipsa 
lucrărilor de apărare pe malul drept al 
râului Tazlău, pentru stabilizarea 
căruia ar fi necesare realizarea unor 
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lucrări de apărare pe o lungime de 
aproximativ 300 m pentru punerea în 
siguranță a cetățenilor și a locuințelor 
acestora. 
Sursa de finanțare: Se diminuează 
bugetul Ministerului Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
(anexa nr. 3/15) la capitolul 5001, 
titlul 51, articolul 02, alineatul 54, 
Programul național de investiții 
"Anghel Saligny" cu suma de 200 mii 
lei.

24.  Anexa 3/15/01 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației 
 
Capitolul 5001/Grupa 51/Art 01/Alin 01 
Transferuri către instituții publice 

Se suplimentează creditele bugetare cu 5.000 
mii lei pentru proiectul „Modernizare drumuri 
de interes local în sat Tazlău, comuna Tazlău, 
județul Neamț” 
 
Dep. Bulai Iulian, USR 

50% din drumurile de interes local 
din comuna Tazlău se află la 
momentul actual în stadiu de 
pietruire, nu au fost și nu sunt 
întreținute în baza unui grafic de 
întreținere, reparaţii și exploatare 
corespunzător prevederilor si 
normativelor în vigoare din lipsa 
resurselor necesare de întreținere și 
din cauza faptului că pietrișul existent 
este spălat la fiecare ploaie, iar prin 
traficul desfășurat se creează gropi și 
denivelări care degradează și mai 
mult plaforma acestor drumuri de 
interes local ceea ce impune 
cheltuieli permanente pentru 
întreținere. Pe lângă acești factori 
care acționează constant se 
înregistrează și calamități care 
afectează excesiv plaformele 
nemodernizate ale acestor drumuri. 
Sursa de finanțare: Se diminuează 
bugetul Ministerului Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
(anexa nr. 3/15) la capitolul 5001, 
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titlul 51, articolul 02, alineatul 54, 
Programul național de investiții 
"Anghel Saligny" cu suma de 5.000 
mii lei.

25.  Anexa 3/15/01 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației 
 
Capitolul 5001/Grupa 51/Art 01/Alin 01 
Transferuri către instituții publice 

Se suplimentează creditele bugetare cu 11.000 
mii lei, sumă reprezentând cofinanțarea pentru 
proiectul „Extindere captare apă și a 
capacității de înmagazinare a acesteia, 
extindere rețea de distribuție apă potabilă și 
extindere rețea de apă uzată, în comuna 
Tazlău, județul Neamț” 
 
Dep. Bulai Iulian, USR 

În prezent apa pentru consum este 
asigurată local din rețeaua stradală de 
apă potabilă a comunei Tazlău și prin 
fântâni particulare gospodărești și 
instalații improvizate, care nu asigură 
întotdeauna un grad de potabilitate a 
apei corespunzător, în multe fântâni 
apa prezentând depășiri frecvente ale 
concentrației de germeni, ale 
concentrației maxime admise la fier, 
nitrați, clor, amoniu, substanțe 
organice, precum și valori ridicate ale 
indicatorului de duritate totală ceea 
ce duce la periclitarea sănătății 
populației. În același timp în anumite 
perioade ale anului se întâmplă ca 
conducta de alimentare cu apă 
stradală să se golească, umplerea din 
amonte nereușind să se realizeze din 
cauza debitului scăzut al izvorului de 
captare, iar nivelul apei din unele 
fântâni să scadă atât de mult încât să 
se epuizeze și astfel să creeze un grad 
mare de disconfort locuitorilor și un 
cost și efort suplimentar pentru a-și 
asigura sursa de apă. Un alt aspect de 
care trebuie ținut cont este 
reprezentat de faptul că având în 
vedere că preluarea apelor se face în 
acest moment din fântâni, pentru 
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casele care au instalat un sistem de 
alimentare automatizat cu apă 
curentă, se produce un consum 
constant de energie electrică care 
crește presiunea asupra resurselor de 
energie care, în contextul actual, 
reprezintă o problemă de mediu și 
gestiune a resurselor care trebuie 
evitată.  

Prin realizarea acestor investiții, de 
creștere a capacității de captare și 
înmagazinare a apei, respectiv de 
alimentare cu apă potabilă se reduce 
impactul asupra mediului, se asigură 
locuitorilor din această localitate o 
creștere a calității vieții, o stare de 
sănătate mai bună și un grad de 
confort ridicat.

26.  Anexa 3/15/01 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației 
 
Capitolul 5001/Grupa 51/Art 01/Alin 01 
Transferuri către instituții publice 

Se suplimentează creditele bugetare cu 1.000 
mii lei pentru proiectul „Extindere rețea de 
alimentare cu gaze naturale a locuințelor din 
comuna Tazlău, județul Neamț” 
 
Dep. Bulai Iulian, USR 

În prezent rețeaua de alimentare cu 
gaze naturale a localității este 
prezentă pe o lungime de aproximativ 
5 km asigurând aprovizionare a doar 
10% din populație. Extinderea rețelei 
se impune atât pentru asigurarea 
aprovizionării tuturor cetățenilor cât 
și pentru obiectivul Complex turistic 
în patrimoniul al Ministerului 
Tineretului și Sportului, a Centrului 
pentru persoane cu dizabilități în 
patrimoniul Consiliului Județean 
Neamț și a altor obiective aflate în 
patrimoniul Consiliului Local Tazlău 
Sursa de finanțare: Se diminuează 
bugetul Ministerului Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
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(anexa nr. 3/15) la capitolul 5001, 
titlul 51, articolul 02, alineatul 54, 
Programul național de investiții 
"Anghel Saligny" cu suma de 1.000 
mii lei.

27.  Anexa 3/15/01 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației 
 
Capitolul 5001/Grupa 51/Art 01/Alin 01 
Transferuri către instituții publice 

Se suplimentează creditele bugetare cu 1.000 
mii lei pentru proiectul „Reabilitarea și 
modernizare drum comunal (DC120 – 
Chireana-Dragova) și pod peste pârâul Racila, 
care asigură legătura cu comuna Cândești și 
conectivitatea regională” 
 
Dep. Bulai Iulian, USR 

Drumul Comunal DC 120, intens 
circulat, face legătura cu Drumul 
național DN 15 Piatra Neamț-Bacău, 
prin localitatea Cândești scurtând 
distanța față de Bacău cu 15 km. În 
acest moment acest drum este în 
stadiul de pietruire, prezintă multiple 
ogașe formate în urma ploilor care 
spală frecvent stratul de uzură și 
provoacă emisii de pulberi de praf în 
atmosferă care poluează grav mediul. 
Prin realizarea acestui proiect s-ar 
asigura o economie mare de energie, 
s-ar rezolva problemele de mediu și 
s-ar genera economie și  un grad 
sporit de confort al cetățenilor care-l 
tranzitează. 
Sursa de finanțare: Se diminuează 
bugetul Ministerului Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
(anexa nr. 3/15) la capitolul 5001, 
titlul 51, articolul 02, alineatul 54, 
Programul național de investiții 
"Anghel Saligny" cu suma de 1.000 
mii lei.

28.  Anexa 3/15/01 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației 
 
Capitolul 5001/Grupa 51/Art 01/Alin 01 
Transferuri către instituții publice 

Se suplimentează creditele bugetare cu 1.000 
mii lei pentru cofinanțarea proiectului 
„Creșterea eficienței energetice și gestionarea 
inteligentă a energiei în clădirile publice cu 
destinație instituții de învățământ” 
 
Dep. Bulai Iulian, USR

În prezent Școala gimnazială Ion I. 
Mironescu din Tazlău consumă o 
cantitate foarte mare de gaze naturale 
pentru încălzire ceea ce presupune și 
o cheltuială însemnată pe lângă 
consumul de resurse. Astfel se 
impune o Eficientizare energetică a 
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clădirii care necesită o cofinanțare 
consistentă. 
Sursa de finanțare: Se diminuează 
bugetul Ministerului Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
(anexa nr. 3/15) la capitolul 5001, 
titlul 51, articolul 02, alineatul 54, 
Programul național de investiții 
"Anghel Saligny" cu suma de 1.000 
mii lei.

29.  Anexa 3/15/01 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației 
 
Capitolul 5001/Grupa 51/Art 01/Alin 01 
Transferuri către instituții publice 

Se suplimentează creditele bugetare cu 120 
mii lei pentru proiectul „Creare rețea de 
parcuri, spații verzi și spații de joacă pentru 
copii” 
 
Dep. Bulai Iulian, USR 

În prezent nu există suprafețe ocupate 
cu parcuri, spații verzi amenajate 
pentru relaxare și agrement în 
comuna Tazlău ceea ce este contrar 
normelor impuse de legislația 
națională. Se impune, astfel, 
realizarea de parcuri și spații verzi 
amenajate în intravilanul localității 
care să contribuie la reducerea 
poluării și la un grad de confort 
ridicat cetățenilor comunei Tazlău.  
Sursa de finanțare: Se diminuează 
bugetul Ministerului Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
(anexa nr. 3/15) la capitolul 5001, 
titlul 51, articolul 02, alineatul 54, 
Programul național de investiții 
"Anghel Saligny" cu suma de 120 mii 
lei.

30.  Anexa 3/15/01 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației 
 
Capitolul 5001/Grupa 51/Art 01/Alin 01 
Transferuri către instituții publice 

Se suplimentează creditele bugetare cu 150 
mii lei pentru proiectul „Reconstrucție 
Monument al eroilor și reconfigurare centru 
civic” 
 
Dep. Bulai Iulian, USR 

În Comuna Tazlău este prezent un 
Monument dedicat eroilor din 
Războiul de independență care a fost 
demolat în urma unui accident rutier. 
Se impune, astfel, refacerea de 
urgență a acestui Monument. 
Sursa de finanțare: Se diminuează 
bugetul Ministerului Dezvoltării, 
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Lucrărilor Publice și Administrației 
(anexa nr. 3/15) la capitolul 5001, 
titlul 51, articolul 02, alineatul 54, 
Programul național de investiții 
"Anghel Saligny" cu suma de 150 mii 
lei.

31.  Anexa 3/15/01 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației 
 
Capitolul 5001/Grupa 51/Art 01/Alin 01 
Transferuri către instituții publice 

Se suplimentează creditele bugetare cu 500 
mii lei pentru cofinanțarea proiectului 
„Restaurarea și valorificarea turistică și 
culturală a Ansamblului Mănăstirii Tazlău, 
județul Neamț” 
 
Dep. Bulai Iulian, USR 

În acest moment Ansamblul 
Mănăstiresc al Mănăstirii Tazlău, 
ctitorită de marele  domnitor Ștefan 
cel Mare se află într-un amplu proces 
de restaurare finanțat prin POR care 
necesită asigurarea cofinanțării 
pentru finalizarea sa prevăzută a se 
realiza în anul 2022. 
Sursa de finanțare: Se diminuează 
bugetul Ministerului Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
(anexa nr. 3/15) la capitolul 5001, 
titlul 51, articolul 02, alineatul 54, 
Programul național de investiții 
"Anghel Saligny" cu suma de 500 mii 
lei.

32.  Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației  
Legea Bugetului de Stat pe anul 2022 – 
Anexa nr. 3/15/02  
Capitolul 5001 – Cheltuieli – buget de stat, 
Titlul 51, ”Titlul VI Transferuri între unități 
ale administrației publice” articolul 51.01 
“Transferuri către instituții publice” alineatul 
51.01.32 “Reabilitarea termică a clădirilor de 
locuit” 

Se propune suplimentarea sumei alocate de la 
valoarea actuală de 48.000 mii lei la 94.000 
mii lei. 
 

Grup USR - Deputat OZMEN Oana 

Sectorul clădirilor din România 
acoperă aproximativ 45% din 
consumul total de energie. Pentru 
atingerea obiectivelor și țintelor de 
eficiență energetică stabilite prin 
documentele de strategie națională și 
UE, fondul de clădiri din România 
are nevoie de o performanță 
energetică sporită.  
În sectorul rezidențial, majoritatea 
clădirilor au fost construite între 1961 
și 1980, în absența standardelor de 
eficiență energetică pentru anvelopa 
clădirii. Aproximativ 53% din 
clădirile rezidențiale au fost 
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construite înainte de 1970 și peste 
90%, înainte de 1989, cu o 
performanță energetică între 150 și 
400 kWh/m2/an. Totodată, în 
România, una din șapte familii se 
confruntă cu probleme serioase de 
locuit, cel mai adesea din cauza 
calității proaste a pereților, podelelor 
și ramelor ferestrelor, conform 
datelor Institutului Național de 
Statistică. 
 
La nivel național, 77% dintre clădiri 
au nevoie de renovare, conform 
datelor prezentate de E3G. Totuși, 
doar 1,3% dintre clădirile rezidențiale 
beneficiază anual de renovare medie, 
ce conduc la economii în consumul 
de energie cuprinse între 30 și 60%, 
în timp ce rata de renovare 
aprofundată, ce conduce la economii 
de peste 60%, este de doar 0,1%. Pe 
segmentul non-rezidențial, rata 
anuală de renovare medie este de 
1,9% iar cea de renovare aprofundată 
este de 0,4%, potrivit cifrelor 
prezentate de Renovate Europe, 
bazate pe datele Comisiei Europene. 
Un aspect extrem de important este 
că renovarea clădirilor are un impact 
asupra sănătății oamenilor, având în 
vedere că o clădire eficientă energetic 
duce și la reducerea emisiilor CO2. 
România trebuie sa își aducă aportul 
la obiectivul scăderii emisiilor de 
CO2, care la nivel de UE este stabilit 
la o scadere de 55% până în 2030.
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Bugetul de 94.000 mii lei propus 
reprezintă o creștere cu 100% versus 
execuția pe 2021 de 47.135 mii lei.  
 

Sursa de finanțare: Capitolul 
‚Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică’, Titlul 51 ‘Transferuri între 
Unități ale Administrației Publice’, 
Articol 2 ‚Transferuri de capital’, 
Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 
1284.

33.  Anexa nr. 3/15/29 Suplimentarea cu 5.000 mii lei sumelor 
destinate obiectivului de investiții "SPAȚII 
DE ÎNVĂȚĂMÂNT ZONA AULEI LA 
UNIVERSITATEA DIN BRAȘOV"  
cod obiectiv 509 
 
Dep. Tudor-Vlad Benga, USR  
 

Suma alocată inițial nu acoperă 
necesarul de finanțare pentru acest an 
și practic amâna finalizarea acestui 
obiectiv. Brașovul are un număr 
insuficient de locuri în cămine 
raportat la numărul studenților ce 
studiază în oraș, 4 mii de locuri 
pentru 20 de mii de studenți. 
 
Sursa de finanțare:  
Diminuarea cu 5.000 mii lei a 
sumelor atribuite pentru plata 
personalului neclerical angajat în 
unitățile de cult și diminuarea 
numărului de posturilor prevăzut în 
Anexa 9 acolo unde acestea nu au 
fost deja ocupate până la acoperirea 
sumei.

34.  Anexa nr. 3/15/29 Alocarea a 10.000 mii lei în anul curent 
pentru construirea sălii polivalente din 
Brașov. 

Primăria Brașov a finalizat studiul de 
fezabilitate, iar Compania Națională 
de Investiții poate să preia proiectul 
sa il liciteze în vederea demarării 
lucrărilor de construire. 
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Sursa de finanțare:  
Diminuarea cu 10.000 mii lei a 
sumelor atribuite pentru plata 
personalului neclerical angajat în 
unitățile de cult și diminuarea 
numărului de posturilor prevăzut în 
Anexa 9 acolo unde acestea nu au 
fost deja ocupate până la acoperirea 
sumei.

35.  Anexa nr. 3 / 15 / 27 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice Si Administrației 
Programul național de construcții de interes 
public sau social Cod 1324. 

Se adaugă suma de 43.000 mii lei pentru 
programul de construcții de interes public sau 
social Subprogramul Complexuri sportive 
pentru Construire si dotare Stadion de 
atletism, Bd. Unirii, nr. 14A, municipiul Baia 
Mare în cadrul Complexului Sportiv Național 
”Lascăr Pană”  
(Brian Cristian, USR PLUS) 

Infrastructura Sportivă din România 
este deficitară și este una dintre 
principalele cauze ale lipsei de 
performanță. Unul dintre 
Complexurile Sportive Naționale 
văduvite de investiții în infrastructură 
este „Lascăr Pană” din Baia Mare, iar 
în acest moment, finanțarea bazei de 
atletism reprezintă o urgență și o 
prioritate națională. 
Sursa finanțare: Capitolul 
‚Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică’, Titlul 51 ‘Transferuri între 
Unități ale Administrației Publice’, 
Articol 2 ‚Transferuri de capital’, 
Alineat 54‚ Programul national de 
investitii "Anghel Saligny" Cod 
2230. 

36.  Anexa nr. 3 / 15 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației, 
Programul cod 561  

Se suplimentează bugetul alocat cu suma de 
9.960 mii lei, care va fi folosită pentru 
proiectul Extindere rețea de distribuție a apei 
potabile și a celei de canalizare menajeră în 
comuna LEORDINA, județul Maramureș” 

Sursa: Capitolul ‚Locuințe, Servicii 
și Dezvoltare Publică’, Titlul 51 
‘Transferuri între Unități ale 
Administrației Publice’, Articol 2 
‚Transferuri de capital’, Alineat 38 ‚ 
Programul Național de Dezvoltare 
Locală (Etapa II) Cod 1725.
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37.  Anexa nr. 3 / 15 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice Si Administrației 

Se suplimentează bugetul alocat cu suma de 
1.300 mii lei, care va fi folosită pentru 
proiectul Realizare de podețe noi pe văile din 
localitatea LEORDINA, județul Maramureș” 

Sursa: Capitolul ‚Locuințe, Servicii 
și Dezvoltare Publică’, Titlul 51 
‘Transferuri între Unități ale 
Administrației Publice’, Articol 2 
‚Transferuri de capital’, Alineat 38 ‚ 
Programul Național de Dezvoltare 
Locală (Etapa II) Cod 1725.

38.  Anexa nr. 3 / 15 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice Si Administrației 

Se suplimentează bugetul alocat cu suma de 
2.300 mii lei, care va fi folosită pentru 
finalizarea Corpului B la Școala din comuna 
LEORDINA, județul Maramureș” 

Sursa: Capitolul ‚Locuințe, Servicii 
și Dezvoltare Publică’, Titlul 51 
‘Transferuri între Unități ale 
Administrației Publice’, Articol 2 
‚Transferuri de capital’, Alineat 38 ‚ 
Programul Național de Dezvoltare 
Locală (Etapa II) Cod 1725.

39.  Anexa nr. 3 / 15 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice Si Administrației 

Se suplimentează bugetul alocat cu suma de 
350 mii lei, care va fi folosită pentru proiectul 
Îmbunătățirea Serviciilor de baza in Comuna 
LEORDINA, Județul Maramureș; Investiția 
1:”Infiintare spațiu public de recreere in 
comuna Leordina, Județul Maramureș, 
Investiția 2: “Dotarea serviciului voluntar 
pentru situații de urgenta in comuna Leordina, 
Investiția 3: „Dotare cămin cultural in comuna 
LEORDINA, județul Maramureș ” 

Sursa: Capitolul ‚Locuințe, Servicii 
și Dezvoltare Publică’, Titlul 51 
‘Transferuri între Unități ale 
Administrației Publice’, Articol 2 
‚Transferuri de capital’, Alineat 38 ‚ 
Programul Național de Dezvoltare 
Locală (Etapa I) Cod 1284. 
 

40.  Anexa nr. 3 / 15 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice Si Administrației 

Se suplimentează bugetul alocat cu suma de 
29.600 mii lei, care va fi folosită pentru 
proiectul Modernizare drumuri comunale, 
străzi rurale și ulițe în comuna LEORDINA 

Sursa: Capitolul ‚Locuințe, Servicii 
și Dezvoltare Publică’, Titlul 51 
‘Transferuri între Unități ale 
Administrației Publice’, Articol 2 
‚Transferuri de capital’, Alineat 38 ‚ 
Programul Național de Dezvoltare 
Locală (Etapa II) Cod 1725.

41.  Anexa nr. 3 / 15 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice Si Administrației 

Se suplimentează bugetul alocat cu suma de 
3.900 mii lei, care va fi folosită pentru 
proiectul Modernizare, extindere și dotare 
cămin cultural sat Leordina, nr.448, comuna 
LEORDINA, județul Maramureș 

Sursa: Capitolul ‚Locuințe, Servicii 
și Dezvoltare Publică’, Titlul 51 
‘Transferuri între Unități ale 
Administrației Publice’, Articol 2 
‚Transferuri de capital’, Alineat 38 ‚ 
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Programul Național de Dezvoltare 
Locală (Etapa II) Cod 1725.

42.  Anexa nr. 3 / 15 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice Si Administrației 

Se suplimentează bugetul alocat cu suma de 
440 mii lei, care va fi folosită pentru proiectul 
Dispensar Medical în comuna LEORDINA, 
județul Maramureș 

Sursa: Capitolul ‚Locuințe, Servicii 
și Dezvoltare Publică’, Titlul 51 
‘Transferuri între Unități ale 
Administrației Publice’, Articol 2 
‚Transferuri de capital’, Alineat 38 ‚ 
Programul Național de Dezvoltare 
Locală (Etapa I) Cod 1284.

43.  Anexa nr. 3 / 15 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice Si Administrației 

Se suplimentează bugetul alocat cu suma de 
2.180 mii lei, care va fi folosită pentru 
proiectul Creșterea eficienței energetice și 
gestionarea inteligentă a energiei în clădirile 
publice cu destinație de unități de învățământ 
la Școala Gimnazială nr. 1 și 2, comuna 
LEORDINA, județul Maramureș 

Sursa: Capitolul ‚Locuințe, Servicii 
și Dezvoltare Publică’, Titlul 51 
‘Transferuri între Unități ale 
Administrației Publice’, Articol 2 
‚Transferuri de capital’, Alineat 38 ‚ 
Programul Național de Dezvoltare 
Locală (Etapa II) Cod 1725.

44.  Anexa nr. 3 / 15 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice Si Administrației 

Se suplimentează bugetul alocat cu suma de 
741 mii lei, care va fi folosită pentru proiectul 
Modernizare rețea stradala in comuna RONA 
DE SUS etapa 1, Maramureș 

Sursa: Capitolul ‚Locuințe, Servicii 
și Dezvoltare Publică’, Titlul 51 
‘Transferuri între Unități ale 
Administrației Publice’, Articol 2 
‚Transferuri de capital’, Alineat 38 ‚ 
Programul Național de Dezvoltare 
Locală (Etapa I) Cod 1284.

45.  Anexa nr. 3 / 15 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice Si Administrației 

Se suplimentează bugetul alocat cu suma de 
3.020 mii lei, care va fi folosită pentru 
proiectul Modernizare rețea stradala in 
comuna RONA DE SUS etapa 2, Maramureș 

Sursa: Capitolul ‚Locuințe, Servicii 
și Dezvoltare Publică’, Titlul 51 
‘Transferuri între Unități ale 
Administrației Publice’, Articol 2 
‚Transferuri de capital’, Alineat 38 ‚ 
Programul Național de Dezvoltare 
Locală (Etapa II) Cod 1725.

46.  Anexa nr. 3 / 15 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice Si Administrației 

Se suplimentează bugetul alocat cu suma de 
150 mii lei, care va fi folosită pentru proiectul 
Proiecte de reabilitare Băi Coștiui, Castel 
APAFI, Dispensa 

Sursa: Capitolul ‚Locuințe, Servicii 
și Dezvoltare Publică’, Titlul 51 
‘Transferuri între Unități ale 
Administrației Publice’, Articol 2 
‚Transferuri de capital’, Alineat 38 ‚ 
Programul Național de Dezvoltare 



34 
 

Locală (Etapa I) Cod 1284.
47.  Anexa nr. 3 / 15 – Ministerul Dezvoltării, 

Lucrărilor Publice Si Administrației, 
Programul cod 561 

Se suplimentează bugetul alocat cu suma de 
226 mii lei, care va fi folosită pentru proiectul 
Extindere lucrări modernizare rețea de canal 
pe străzile secundare RONA DE SUS, jud. 
Maramureș 

Sursa: Capitolul ‚Locuințe, Servicii 
și Dezvoltare Publică’, Titlul 51 
‘Transferuri între Unități ale 
Administrației Publice’, Articol 2 
‚Transferuri de capital’, Alineat 38 ‚ 
Programul Național de Dezvoltare 
Locală (Etapa I) Cod 1284.

48.  Anexa nr. 3 / 15– Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice Si Administrației, 
Programul cod 561 

Se suplimentează bugetul alocat cu suma de 
176 mii lei, care va fi folosită pentru proiectul 
Reabilitare și modernizare rețelei de 
alimentare cu apa pe străzile secundare, 
comuna RONA DE SUS, jud. Maramureș 

Sursa: Capitolul ‚Locuințe, Servicii 
și Dezvoltare Publică’, Titlul 51 
‘Transferuri între Unități ale 
Administrației Publice’, Articol 2 
‚Transferuri de capital’, Alineat 38 ‚ 
Programul Național de Dezvoltare 
Locală (Etapa I) Cod 1284.

49.  Anexa nr. 3 / 15 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice Si Administrației 

Se suplimentează bugetul alocat cu suma de 
66 mii lei, care va fi folosită pentru proiectul 
Construire Capela Mortuară în RONA DE 
SUS, jud. Maramureș” 

Sursa: Capitolul ‚Locuințe, Servicii 
și Dezvoltare Publică’, Titlul 51 
‘Transferuri între Unități ale 
Administrației Publice’, Articol 2 
‚Transferuri de capital’, Alineat 38 ‚ 
Programul Național de Dezvoltare 
Locală (Etapa I) Cod 1284.

50.  Anexa nr. 3 / 15 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice Si Administrației, 
Programul cod 561 

Se suplimentează bugetul alocat cu suma de 
846 mii lei, care va fi folosită pentru proiectul 
Extindere rețea de apă și canalizare, 
branșamente și racorduri la utilități în comuna 
LEORDINA, județul Maramureș” 

Sursa: Capitolul ‚Locuințe, Servicii 
și Dezvoltare Publică’, Titlul 51 
‘Transferuri între Unități ale 
Administrației Publice’, Articol 2 
‚Transferuri de capital’, Alineat 38 ‚ 
Programul Național de Dezvoltare 
Locală (Etapa II) Cod 1725.

51.  Legea Bugetului de Stat pe anul 2022/ Anexa 
3/15/28/ punctul c „Cheltuieli pentru 
elaborarea studiilor de prefezabilitate, 
fezabilitate si alte studii”, 5001 Cheltuieli - 
Buget de stat/ 500155 Titlul VII Alte 
Transferuri/ 5001550112   Investitii ale 

Se suplimentează cu suma de 1.000 mii lei 
Programul național de construcții de interes 
public sau social 

 
Autor: Cristian-Paul Ichim - Grupurile 
parlamentare USR 

Alocarea sumelor necesare pentru SF 
pentru construirea Baza sportiva - 
Sala Polivalenta a Sporturilor din 
municipiul Bacău, str. Gral Gușe 
nr.2-4. Orașul Bacău este un oraș cu 
aproximativ 150.000 de locuitori. In 
oraș există o singură baza sportivă 
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agentilor economici cu capital de stat care se află în paragină și care a fost 
construită în anii 1970. 
Propunem mărirea bugetului C.N.I./ 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației la credite de 
angajament  și bugetare cu suma de 
1.000 mii lei la Anexa 3/15/28/ 
punctul c-„Cheltuieli pentru 
elaborarea studiilor de 
prefezabilitate, fezabilitate si alte 
studii”, 5001 Cheltuieli - Buget de 
stat/ 500155 Titlul VII Alte 
Transferuri/ 50015501  A. 
Transferuri interne, pentru a fi 
transferate către Primăria Bacău. 
Sursa de finanțare: Se diminuează 
bugetul Ministerului Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
(anexa nr. 3/28) la capitolul 5001, 
titlul 51, articolul 02, alineatul 54, 
Programul național de investiții 
"Anghel Saligny" cu suma de 1.000 
mii lei.

52.  Legea Bugetului de Stat pe anul 2022/ Anexa 
3/15/28/ punctul c „Cheltuieli pentru 
elaborarea studiilor de prefezabilitate, 
fezabilitate si alte studii”, 5001 Cheltuieli - 
Buget de stat/ 500155 Titlul VII Alte 
Transferuri/ 5001550112   Investiții ale 
agenților economici cu capital de stat 

Se suplimentează cu suma de 1.000 mii lei 
Programul național de construcții de interes 
public sau social 
 
Autor: Cristian-Paul Ichim - Grupurile 
parlamentare USR 

Alocarea de fonduri pentru 
întocmirea de SF-ului și PT-ului 
pentru construire creșă pentru 110 
locuri in Calea Romanului nr. 144, 
municipiul Bacău. In orașul Bacău 
sunt 6 unități tip creșă cu un număr 
total de aprox. 460 de locuri pentru 
copiii de vârstă antepreşcolară, mult 
sub necesarul orașului. În zona de 
Nord a orașului nu exista nici o 
unitate tip creșă. 
Solicităm suplimentarea cu 1.000 
mii lei a sumelor alocate în Anexa 
3/15/28/ punctul C „Cheltuieli 
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pentru elaborarea studiilor de 
prefezabilitate, fezabilitate si alte 
studii”, 5001 Cheltuieli - Buget de 
stat/ 500155 Titlul VII Alte 
Transferuri/ 5001550112   Investiții 
ale agenților economici cu capital 
de stat. 
Sursa de finanțare: Se diminuează 
bugetul Ministerului Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
(anexa nr. 3/28) la capitolul 5001, 
titlul 51, articolul 02, alineatul 54, 
Programul național de investiții 
"Anghel Saligny" cu suma de 1.000 
mii lei.

53.  Legea Bugetului de Stat pe anul 2022/ Anexa 
3/15/28/ punctul B „Obiective (proiecte) de 
investiții noi”, 5001 Cheltuieli - Buget de stat/ 
500155 Titlul VII Alte Transferuri/ 50017101  
Active fixe/ 5001710101  Construcții 

Se suplimentează cu suma de 9.424 mii lei 
Programul național de construcții de interes 
public sau social 
 
Autor: Cristian-Paul Ichim - Grupurile 
parlamentare USR 

Construire Sala de sport, sat Cleja, 
comuna Cleja, județul Bacău. 
Comuna Cleja cu o populație de peste 
7000 de locuitori nu are nici o sala de 
sport. Copii practica sportul doar in 
aer liber și când vremea le permite. 
Solicităm suplimentarea cu 9.424 
mii lei a sumelor alocate în Anexa 
3/15/28/ punctul B „Obiective 
(proiecte) de investiții noi”, 5001 
Cheltuieli - Buget de stat/ 500155 
Titlul VII Alte Transferuri/ 
50017101  Active fixe/ 5001710101  
Construcții  
Sursa de finanțare: Se diminuează 
bugetul Ministerului Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
(anexa nr. 3/28) la capitolul 5001, 
titlul 51, articolul 02, alineatul 54, 
Programul național de investiții 
"Anghel Saligny" cu suma de 9.424 
mii lei.
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54.  Legea Bugetului de Stat pe anul 2022/ Anexa 
3/15/28/ punctul B „Obiective (proiecte) de 
investiții noi”, 7001 Locuințe, Servicii si 
Dezvoltare Publică/ 700155 Titlul VII Alte 
transferuri/ 7001550112   Investiții ale 
agenților economici cu capital de stat 

Se suplimentează cu suma de 35.000 mii lei 
Programul național de construcții de interes 
public sau social 
 
Autor: Cristian-Paul Ichim - Grupurile 
parlamentare USR 

Reabilitare rețea de distribuție apa, 
reabilitare si extindere rețea de 
încălzire centrală în localitatea 
Bacău. 
Municipiul Bacău are o rețea veche 
de distribuție a apei de peste 30 ani. 
Sunt necesare fonduri pentru 
înlocuirea acesteia. Rețeaua de 
distribuție a încălzirii centrala se 
dorește a fi extinsă către spitalul 
județean respectiv spitalul municipal 
Bacău. 
Solicităm suplimentarea cu 35.000 
mii lei a sumelor alocate în Anexa 
3/15/28/ punctul B „Obiective 
(proiecte) de investiții noi”, 7001 
Locuințe, Servicii si Dezvoltare 
Publică/ 700155 Titlul VII Alte 
transferuri/ 7001550112   Investiții 
ale agenților economici cu capital 
de stat, pentru a fi transferate către 
Primăria Bacău. 
Sursa de finanțare: Se diminuează 
bugetul Ministerului Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
(anexa nr. 3/28) la capitolul 5001, 
titlul 51, articolul 02, alineatul 54, 
Programul național de investiții 
"Anghel Saligny" cu suma de 35.000 
mii lei.

55.  Legea Bugetului de Stat pe anul 2022/ Anexa 
3/15/28/ punctul C „Cheltuieli pentru 
elaborarea studiilor de prefezabilitate, 
fezabilitate si alte studii”, 5001 Cheltuieli - 
Buget de stat/ 500155 Titlul VII Alte 
Transferuri/ 5001550112   Investiții ale 

Se suplimentează cu suma de 1.500 mii lei 
Programul național de construcții de interes 
public sau social 
 
Autor: Cristian-Paul Ichim - Grupurile 
parlamentare USR 

Alocarea sumelor necesare SF-ului si 
PT-ului pentru construirea uni bazin 
de înot orașul Buhuși, județul Bacău. 
Orașul Buhuși nu are un bazin de 
înot. Pentru aceasta s-au depus 
documentele necesare pentru 
construirea unui bazin la CNI. 
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agenților economici cu capital de stat Solicităm suplimentarea cu 1.500 
mii lei a sumelor în Anexa 3/15/28/ 
punctul C „Cheltuieli pentru 
elaborarea studiilor de 
prefezabilitate, fezabilitate si alte 
studii”, 5001 Cheltuieli - Buget de 
stat/ 500155 Titlul VII Alte 
Transferuri/ 5001550112   Investiții 
ale agenților economici cu capital 
de stat 
Sursa de finanțare: Se diminuează 
bugetul Ministerului Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
(anexa nr. 3/28) la capitolul 5001, 
titlul 51, articolul 02, alineatul 54, 
Programul național de investiții 
"Anghel Saligny" cu suma de 1.500 
mii lei.

56.  Anexa nr. 3 / 15 / 15 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 

Se adăugă suma de 50.000 mii lei la 
Programul de Investiții Publice în vederea 
înființării unui Fond Național destinat 
reabilitării infrastructurii sportive neacoperite 
din unitățile de învățământ pre-universitare.   
Deputat Tudor Pop, USR 
 
 
 
 

Având în vedere adoptarea iminentă a 
PLX 450/2021, care acordă copiilor 
dreptul de a folosi gratuit 
infrastructura sportivă neacoperită 
din curtea unităților de învățământ, 
având în vederea starea degradată a 
bazei materiale sportive școlare în 
general și nevoia de reabilitare, 
pentru a încuraja practicarea mișcării 
și a sportului de către copii în condiții 
de siguranță, atât în timpul 
programului, cât și în afara lui, vrem 
să oferim unităților de învățământ 
pre-universitare oportunitatea de a 
renova din fonduri publice tot ce ține 
de baza materială neacoperită, 
exterioară.  
 
Sursa:
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Capitolul 5010, Titlul 51 ‘Transferuri 
între Unități ale Administrației 
Publice’, Articol 2 ‚Transferuri de 
capital 
 
 
 
 
 
 

57.  Anexa nr. 3 / 15 / 01 

Capitolul 5001 

Titlul 51 

Articolul 02 

Alineatul 38 
 
 
 

Se adaugă suma de 2.200 mii lei pentru 
obiectivul de investiții Amenajare și 
Reabilitare Bibliotecă Micăsasa și a unui 
centru de ședințe, în comuna Micăsasa, 
 
Dep. Ilie Dan Barna, USR 

Motivatia: Comuna Micăsasa nu 
deține o bibliotecă comunală și nici o 
sală pentru desfășurarea ședințelor de 
consiliu local. Construirea acestui 
centru multifuncțional ar rezolva 
aceste lipsuri și în plus ar putea 
organiza de asemenea în același 
spațiu și diverse evenimente. 
 
Sursa de finanțare: Capitolul 
‚Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică’, Titlul 51 ‘Transferuri între 
Unități ale Administrației Publice’, 
Articol 2 ‚Transferuri de capital’, 
Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 
1284. 

58.  Anexa nr. 3 / 15 / 01 

Capitolul 5001 

Titlul 51 

Articolul 02 

Se adaugă suma de 600 mii lei pentru 
obiectivul de investiții Construire pod peste 
pârâul Valea Rea în satul Micăsasa, comuna 
Micăsasa. 
 
Dep. Ilie Dan Barna, USR 

Motivatia: În urma unei intervenții 
de reparație majoră la infrastructura 
ferată din zonă, CFR a decis 
eliminarea a două puncte de trecere a 
căii ferate. Astfel satul Micăsasa este 
practic împărțit în două în urma 
acestei acțiuni și este necesară 
construcția unui pod peste pârâul 
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Alineatul 38 
 
 
 

Valea Rea. 
 
Sursa de finanțare: Capitolul 
‚Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică’, Titlul 51 ‘Transferuri între 
Unități ale Administrației Publice’, 
Articol 2 ‚Transferuri de capital’, 
Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 
1284. 
 

59.  Anexa nr. 3 / 15 / 01 

Capitolul 5001 

Titlul 51 

Articolul 02 

Alineatul 38 
 
 

Se adaugă suma de 500 mii lei pentru 
obiectivul de investiții Construire pod peste 
pârâul Valea Șoroștinului, în satul Țapu, 
comuna Micăsasa. 
 
Dep. Ilie Dan Barna, USR 

Motivatia: Datorită faptului că DJ 
106B va intra în modernizare și se va 
închide temporar, este necesară 
crearea unei rute alternative care 
implică și construcția unui pod pentru 
locuitorii comunei Țapu, altfel ca 
aceștia să nu fie nevoiți să ocolească 
o distanță de 70 km. 
Sursa de finanțare: Capitolul 
‚Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică’, Titlul 51 ‘Transferuri între 
Unități ale Administrației Publice’, 
Articol 2 ‚Transferuri de capital’, 
Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 
1284. 

60.  Legea Bugetului de Stat pe anul 2022/ Anexa 
3/15/28/ punctul B „Obiective (proiecte) de 
investiții noi”, 5001 Cheltuieli - Buget de stat/ 
500155 Titlul VII Alte Transferuri/ 50017101  
Active fixe/ 5001710101  Construcții 

Se suplimentează cu suma de 10.458 mii lei 
Programul național de construcții de interes 
public sau social 
 
Autor: Cristian-Paul Ichim - Grupurile 
parlamentare USR 

Construire Bază sportivă tip I, 
comuna Dămienești, județul Bacău. 
Comuna Dămienești cu o populație 
de peste 2000 de locuitori nu are nici 
un teren de sport unde să se poată 
desfășura activități sportive 
Solicităm suplimentarea cu 10.458 
mii lei a sumelor alocate în Anexa 



41 
 

3/15/28/ punctul B „Obiective 
(proiecte) de investiții noi”, 5001 
Cheltuieli - Buget de stat/ 500155 
Titlul VII Alte Transferuri/ 
50017101  Active fixe/ 5001710101  
Construcții  
Sursa de finanțare: Se diminuează 
bugetul Ministerului Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
(anexa nr. 3/28) la capitolul 5001, 
titlul 51, articolul 02, alineatul 54, 
Programul național de investiții 
"Anghel Saligny" cu suma de 10.458 
mii lei..

61.  Legea Bugetului de Stat pe anul 2022/ Anexa 
3/15/28/ punctul B „Obiective (proiecte) de 
investiții noi”, 5001 Cheltuieli - Buget de stat/ 
500155 Titlul VII Alte Transferuri/ 50017101  
Active fixe/ 5001710101  Construcții 

Se suplimentează cu suma de 17.725 mii lei 
Programul național de construcții de interes 
public sau social 
 
Autor: Cristian-Paul Ichim - Grupurile 
parlamentare USR 

Construire Centru Cultural, comuna 
Luizi Călugăra, județul Bacău. 
Comuna Luizi Călugăra cu o 
populație de peste 3500 de locuitori 
nu are nici un centru cultural unde să 
se poată desfășura activități specifice. 
Solicităm suplimentarea cu 17.725 
mii lei a sumelor alocate în Anexa 
3/15/28/ punctul B „Obiective 
(proiecte) de investiții noi”, 5001 
Cheltuieli - Buget de stat/ 500155 
Titlul VII Alte Transferuri/ 
50017101  Active fixe/ 5001710101  
Construcții  
Sursa de finanțare: Se diminuează 
bugetul Ministerului Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
(anexa nr. 3/28) la capitolul 5001, 
titlul 51, articolul 02, alineatul 54, 
Programul național de investiții 
"Anghel Saligny" cu suma de 17.725 
mii lei.
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62.  Legea Bugetului de Stat pe anul 2022/ Anexa 
3/15/28/ punctul B „Obiective (proiecte) de 
investiții noi”, 5001 Cheltuieli - Buget de stat/ 
500155 Titlul VII Alte Transferuri/ 50017101  
Active fixe/ 5001710101  Construcții 

Se suplimentează cu  suma de 6.083 mii lei 
Programul național de construcții de interes 
public sau social 
 
Autor: Cristian-Paul Ichim - Grupurile 
parlamentare USR 

Alocarea sumelor necesare pentru 
construirea unei săli de sport in 
comuna Mărgineni, județul Bacău. 
SF-ul a fost predat către CNI, s-ar 
putea licitata si demara construcția 
salii de sport din Mărgineni, județul 
Bacău. Propunem suplimentarea 
bugetului C.N.I./ Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației la credite de 
angajament  și bugetare cu suma 
de 6.083 mii lei la Anexa 3/15/28/ 
punctul B „Obiective (proiecte) de 
investiții noi”, 5001 Cheltuieli - 
Buget de stat/ 500155 Titlul VII 
Alte Transferuri/ 50017101  Active 
fixe/ 5001710101  Construcții. 
Sursa de finanțare: Se diminuează 
bugetul Ministerului Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
(anexa nr. 3/28) la capitolul 5001, 
titlul 51, articolul 02, alineatul 54, 
Programul național de investiții 
"Anghel Saligny" cu suma de 6.083 
mii lei.

63.  Anexa nr. 3/15 
Capitolul 5001 
Titlul 51 
‘Transferuri între Unități ale Administrației 
Publice’, Articol 2 Transferuri de capital’, 
Alineat 38 Programul Național de Dezvoltare 
Locală (Etapa I) Cod 1284. 

 
Se adaugă suma de 23.000.000 lei pentru 
programul “Vreau să plătesc taxe online”, 
respectiv  inrolarea pe Ghiseul.ro a tuturor 
UAT-urilor la nivel national (~2300 UAT-uri 
care nu sunt înrolate în prezent) 
 

Asigurarea unui buget pentru 
înrolarea pe Ghiseul.ro a tuturor 
UAT-urilor la nivel național, conform 
PLX 447/2021 pentru modificarea 
privind introducerea sistemelor 
moderne de plată, prin care UAT-
urile sunt obligate să se înroleze și să 
implementeze metode moderne de 
plată. Bugetul estimativ este de 
10.000 lei/UAT și în prezent sunt 
2300 UAT-uri la nivel național care 
încă nu sunt înrolate pe Ghiseul.ro. 
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Prin urmare, bugetul necesar estimat 
este de 23.000.000 lei. 

64.  Legea Bugetului de Stat pe anul 2022 
  
Anexa nr. 3/15/02 
 Capitolul 7001 – Locuințe, servicii și 
dezvoltare publică 
 Grupa  51 
 Titlul VI Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Articolul 02 Transferuri de capital 
Alineat 04  Programul pentru construcții 
locuințe și săli de sport 
II Credite bugetare 

Se adaugă suma de 25.000 mii lei pentru 
Programul de construcție de locuințe pentru 
tineri   în municipiul  Arad. 
 
 
 
Sergiu Cosmin Vlad – senator USR 

Efectuarea  acestei investiţii este 
necesara pentru sprijinirea tinerilor și 
a natalității din municipiul Arad. 
 
Se diminuează bugetul Ministerului 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației (anexa nr. 3/28) la 
capitolul 5001, titlul 51, articolul 02, 
alineatul 54, Programul national de 
investitii "Anghel Saligny" cu suma 
de 25.000 mii lei. 

65.  Legea Bugetului de Stat pe anul 2022 
  
Anexa nr. 3/15/02 
 Capitolul 7001 – Locuințe, servicii și 
dezvoltare publică 
 Grupa  51 
 Titlul VI Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Articolul 02 Transferuri de capital 
Alineat 38  Programul Național de dezvoltare 
Locală 
II Credite bugetare 

Se adaugă suma de 38.000 mii lei pentru 
Programul de modernizarea și extinderea 
Aeroportului Arad. 
 
 
 
Sergiu Cosmin Vlad – senator USR 

Efectuarea  acestei investiţii este 
necesara pentru a se putea facilita 
efectuarea de zboruri de călători și 
marfă de pe Aeroportul Arad. 
 
Se diminuează bugetul Ministerului 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației (anexa nr. 3/28) la 
capitolul 5001, titlul 51, articolul 02, 
alineatul 54, Programul national de 
investitii "Anghel Saligny" cu suma 
de 38.000 mii lei. 
 

66.  Legea Bugetului de Stat pe anul 2022/ Anexa 
3/15/28/ punctul B „Obiective (proiecte) de 
investiții noi”, 5001 Cheltuieli - Buget de stat/ 
500155 Titlul VII Alte Transferuri/ 50017101  
Active fixe/ 5001710101  Construcții 

Se suplimenteaza bugetul alocat cu 59 mii mii 
lei pentru proiectul de unire prin telegondola 
a domeniilor schiabile Ranca (Gorj) - 
Vidra (Valcea) TRANSALPINA - studiu de 
fezabilitate, proiect tehnic si executie 
 
Radu Miruta – grupurile parlamentare USR

Intre ultimul pilon al telescaunului de 
la Ranca (Gorj) si ultimul pilon al 
teleschiului de la Vidra (Valcea) sunt 
8.53km, la o medie a altitudinii de 
1900m, 70% din traseu fiind pe panta 
opusa Soarelui. La altitudini de 2105, 
1950, 1851m se bifurca zeci de km de 
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Lazar Ion Marian – grupurile parlamentare 
USR 
 
 

traseu pentru partii adiacente, 
rezultand cel mai mare domeniu din 
tara. Pe langa acest domeniu trece 
Transalpina, sosea asfaltata care 
leaga regiuni istorice. La Ranca 
exista unitati de cazare, acomodare 
suficienta pentru inceput. Odata facut 
acest proiect, turismul va trece la alt 
nivel. Operatori hotelieri 
internationali aduc cu sine si alt gen 
de turisti, care inseamna dezvoltare 
adiacenta pentru multe alte activitati. 
Inseamna locuri de munca, comert, 
multi bani tranzactionati, alt gen de 
afaceri. Valoare proiect 11.94 
milioane de euro (aprox 1500 noi 
locuri de munca si dezvoltare 
economica pe verticala). 
 
Sursa de finantare: Sursa de 
finanțare: Se diminuează bugetul 
Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației (anexa nr. 
3/28) la capitolul 5001, titlul 51, 
articolul 02, alineatul 54, Programul 
național de investiții "Anghel 
Saligny" 
 

67.  Legea Bugetului de Stat pe anul 2022/ Anexa 
3/15/28/ punctul B „Obiective (proiecte) de 
investiții noi”, 5001 Cheltuieli - Buget de stat/ 
500155 Titlul VII Alte Transferuri/ 50017101  
Active fixe/ 5001710101  Construcții 

Se suplimenteaza bugetul alocat cu 0.9 mii 
mii lei pentru proiectul de heliport acreditat 
pentru zboruri pe timp de noapte la Targu 
Jiu 
 - studiu de fezabilitate, proiect tehnic si 
executie 
 
Radu Miruta – grupurile parlamentare USR

Cetățenii județului Gorj nu pot 
beneficia de transport medical aerian 
de urgență pe timp de noapte, fiindcă 
“heliportul” din Târgu Jiu nu poate 
deservi aterizări și decolări pe 
perioada întunericului, chiar dacă 
elicopterele sunt dotate cu sistem de 
navigație nocturn, iar piloții sunt 
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 autorizați să zboare pe timpul nopții, 
cum de altfel se și întâmplă în alte 
zone din țară. Cu toate că a beneficiat 
în 2012 de fonduri guvernamentale 
de 451.000 RON, la Târgu Jiu este 
doar o platformă betonată pe care 
piloții aterizează pe propria 
răspundere.  
70% din cazurile preluate de 
elicopterele SMURD rămân în viață, 
dar în județul Gorj jumătate din timp, 
acestea nu pot fi deservite fiindcă nu 
avem heliport autorizat AACR. În 
condițiile în care SJU Târgu-Jiu nu 
are secție de cardiologie 
intervențională și nici prea multe 
posibilități de intervenție în cazul 
unui accident vascular, nu există 
șansa la viață pentru niciunul dintre 
noi sau dragi nouă. Oferta ferma de 
pret total 186.000 euro. 
 
Sursa de finantare: Capitolul 
‚Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică’, Titlul 51 ‘Transferuri între 
Unități ale Administrației Publice’, 
Articol 2 ‚Transferuri de capital’, 
Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 
1284.

68.  

Anexa Nr. 3/15/26 Ministerul Dezvoltarii, 
Lucrărilor Publice Şi Administratiei, Lucrări 
în primă urgență 

Reabilitare Liceul Pedagogic "Vasile Lupu", 
mun. Iași, jud. Iași 
Credite bugetare - 20 mil lei
Credite de angajament - 30 mil lei
 
Autor: Chichirău Cosette-Paula, deputat USR 

Liceul Pedagogic din Iași are o 
tradiție indelungata, fiind unul dintre 
cele mai vechi licee pedagogice din 
România. Clădirea in care se afla este 
o cladire istorica, a carei reabilitare 
urgenta necesita aproximativ 50 mil 
lei. Solicitam finantare de 20 mil lei 
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in 2022. 
 
Sursa de finanțare: redistribuiri în 
cadrul bugetului Ministerului, Anexa 
Nr. 3/15/26 Ministerul Dezvoltarii, 
Lucrărilor Publice Şi Administratiei, 
Lucrări în primă urgență

69.  

Anexa Nr. 3/15 Ministerul Dezvoltarii, 
Lucrărilor Publice Şi Administratiei 

Construirea unui bazin de înot în Pașcani, jud 
Iași - 9 milioane lei 
 
Autor: Chichirău Cosette-Paula, deputat USR
Filip Havarneanu, deputat USR
Monica Berescu, deputat USR
Cristi Berea, senator USR
Marius Bodea, senator USR 

Sursa de finanțare:  
- venituri bugetare rezultate din 
reducerea evaziunii fiscale, colectarea 
eficientă a impozitelor şi taxelor, și 
eliminarea tuturor pensiilor speciale 
 
- prin diminuarea creditelor bugetare 
prevăzute la Anexa 3/65 Ministerul 
Finanțelor Publice, Acțiuni Generale, 
Titlul VII Alte transferuri

70.  

Anexa Nr. 3/15 Ministerul Dezvoltarii, 
Lucrărilor Publice Şi Administratiei 

Finalizare investiție: extinderea rețelei de apă 
și canalizare în sat Stolniceni Prajescu, 
comuna Stolniceni Prajescu, jud Iași - sprijin 
cofinanțare 100.000 lei 
 
Autor: Chichirău Cosette-Paula, deputat USR
Filip Havarneanu, deputat USR
Monica Berescu, deputat USR
Cristi Berea, senator USR
Marius Bodea, senator USR 

Sursa de finanțare:  
- venituri bugetare rezultate din 
reducerea evaziunii fiscale, colectarea 
eficientă a impozitelor şi taxelor, și 
eliminarea tuturor pensiilor speciale 
 
- prin diminuarea creditelor bugetare 
prevăzute la Anexa 3/65 Ministerul 
Finanțelor Publice, Acțiuni Generale, 
Titlul VII Alte transferuri

71.  

Anexa Nr. 3/15 Ministerul Dezvoltarii, 
Lucrărilor Publice Şi Administratiei 

Reabilitare, consolidare și dotare Dispensar 
medical, sat Stolniceni Prajescu, jud Iași– 
sprijin Cofinanțare 100.000 lei.
 
Autor: Chichirău Cosette-Paula, deputat USR
Filip Havarneanu, deputat USR
Monica Berescu, deputat USR
Cristi Berea, senator USR
Marius Bodea, senator USR 

Sursa de finanțare:  
- venituri bugetare rezultate din 
reducerea evaziunii fiscale, colectarea 
eficientă a impozitelor şi taxelor, și 
eliminarea tuturor pensiilor speciale 
 
- prin diminuarea creditelor bugetare 
prevăzute la Anexa 3/65 Ministerul 
Finanțelor Publice, Acțiuni Generale, 
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Titlul VII Alte transferuri
72.  

Anexa Nr. 3/15 Ministerul Dezvoltarii, 
Lucrărilor Publice Şi Administratiei 

Finalizare investiție: Reabilitare și dotare 
Cămin Cultural, sat Cozmești, comuna 
Stolniceni-Prajescu, jud Iași- sprijin 
cofinanțare 50 mii lei.
 
Autor: Chichirău Cosette-Paula, deputat USR
Filip Havarneanu, deputat USR
Monica Berescu, deputat USR
Cristi Berea, senator USR
Marius Bodea, senator USR 

Sursa de finanțare:  
- venituri bugetare rezultate din 
reducerea evaziunii fiscale, colectarea 
eficientă a impozitelor şi taxelor, și 
eliminarea tuturor pensiilor speciale 
 
- prin diminuarea creditelor bugetare 
prevăzute la Anexa 3/65 Ministerul 
Finanțelor Publice, Acțiuni Generale, 
Titlul VII Alte transferuri

73.  

Anexa Nr. 3/15 Ministerul Dezvoltarii, 
Lucrărilor Publice Şi Administratiei 

Asfaltarea drumurilor secundare în comuna 
Stolniceni Prajescu, jud.Iasi - sprijin 
cofinanțare 100 mii lei
 
Autor: Chichirău Cosette-Paula, deputat USR
Filip Havarneanu, deputat USR
Monica Berescu, deputat USR
Cristi Berea, senator USR
Marius Bodea, senator USR 

Sursa de finanțare:  
- venituri bugetare rezultate din 
reducerea evaziunii fiscale, colectarea 
eficientă a impozitelor şi taxelor, și 
eliminarea tuturor pensiilor speciale 
 
- prin diminuarea creditelor bugetare 
prevăzute la Anexa 3/65 Ministerul 
Finanțelor Publice, Acțiuni Generale, 
Titlul VII Alte transferuri

74.  

Anexa Nr. 3/15 Ministerul Dezvoltarii, 
Lucrărilor Publice Şi Administratiei 

Reabilitare și modernizare teren sport (teren 
sport multifuncțional cu pistă de alergat), sat 
Valea Seacă, comuna Valea Seacă, Județul 
Iași – 400 mii lei
 
Autor: Chichirău Cosette-Paula, deputat USR
Filip Havarneanu, deputat USR
Monica Berescu, deputat USR
Cristi Berea, senator USR
Marius Bodea, senator USR 

Sursa de finanțare:  
- venituri bugetare rezultate din 
reducerea evaziunii fiscale, colectarea 
eficientă a impozitelor şi taxelor, și 
eliminarea tuturor pensiilor speciale 
 
- prin diminuarea creditelor bugetare 
prevăzute la Anexa 3/65 Ministerul 
Finanțelor Publice, Acțiuni Generale, 
Titlul VII Alte transferuri

75.  
Anexa Nr. 3/15 Ministerul Dezvoltarii, 
Lucrărilor Publice Şi Administratiei 

Reabilitare și dotare Cămin Cultural, sat 
Valea Seacă, comuna Valea Seacă, jud Iași - 
1000 mii lei
 
Autor: Chichirău Cosette-Paula, deputat USR

Sursa de finanțare:  
- venituri bugetare rezultate din 
reducerea evaziunii fiscale, colectarea 
eficientă a impozitelor şi taxelor, și 
eliminarea tuturor pensiilor speciale 
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Filip Havarneanu, deputat USR
Monica Berescu, deputat USR
Cristi Berea, senator USR
Marius Bodea, senator USR 

 
- prin diminuarea creditelor bugetare 
prevăzute la Anexa 3/65 Ministerul 
Finanțelor Publice, Acțiuni Generale, 
Titlul VII Alte transferuri

76.  

Anexa Nr. 3/15 Ministerul Dezvoltarii, 
Lucrărilor Publice Şi Administratiei 

Asfaltare drumuri comunale cu ieșire în 
DJ208 pe o lungime de 6 Km din sat Valea 
Seacă, comuna Valea Seacă, jud Iași - 4500 
mii lei
 
Autor: Chichirău Cosette-Paula, deputat USR
Filip Havarneanu, deputat USR
Monica Berescu, deputat USR
Cristi Berea, senator USR
Marius Bodea, senator USR 

Sursa de finanțare:  
- venituri bugetare rezultate din 
reducerea evaziunii fiscale, colectarea 
eficientă a impozitelor şi taxelor, și 
eliminarea tuturor pensiilor speciale 
 
- prin diminuarea creditelor bugetare 
prevăzute la Anexa 3/65 Ministerul 
Finanțelor Publice, Acțiuni Generale, 
Titlul VII Alte transferuri

77.  

Anexa Nr. 3/15 Ministerul Dezvoltarii, 
Lucrărilor Publice Şi Administratiei 

Construcție sala de sport în sat Popești, com 
Popești, jud Iași - 8 mil. lei
 
Autor: Chichirău Cosette-Paula, deputat USR
Filip Havarneanu, deputat USR
Monica Berescu, deputat USR
Cristi Berea, senator USR
Marius Bodea, senator USR 

Sursa de finanțare:  
- venituri bugetare rezultate din 
reducerea evaziunii fiscale, colectarea 
eficientă a impozitelor şi taxelor, și 
eliminarea tuturor pensiilor speciale 
 
- prin diminuarea creditelor bugetare 
prevăzute la Anexa 3/65 Ministerul 
Finanțelor Publice, Acțiuni Generale, 
Titlul VII Alte transferuri

78.  

Anexa Nr. 3/15 Ministerul Dezvoltarii, 
Lucrărilor Publice Şi Administratiei 

Reabilitare și modernizare scoala primara 
Hândrești, comuna Oțeleni, jud Iași - 500 mii 
lei 
 
Autor: Chichirău Cosette-Paula, deputat USR
Filip Havarneanu, deputat USR
Monica Berescu, deputat USR
Cristi Berea, senator USR
Marius Bodea, senator USR 

Sursa de finanțare:  
- venituri bugetare rezultate din 
reducerea evaziunii fiscale, colectarea 
eficientă a impozitelor şi taxelor, și 
eliminarea tuturor pensiilor speciale 
 
- prin diminuarea creditelor bugetare 
prevăzute la Anexa 3/65 Ministerul 
Finanțelor Publice, Acțiuni Generale, 
Titlul VII Alte transferuri

79.  Anexa Nr. 3/15 Ministerul Dezvoltarii, Proiectare si amenajare a 15 km de pista de Sursa de finanțare:  
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Lucrărilor Publice Şi Administratiei biciclete, Mun. Iasi, jud. Iasi, finantare sprijin 
500 mii lei
 
Autor: Chichirău Cosette-Paula, deputat USR
Filip Havarneanu, deputat USR
Monica Berescu, deputat USR
Cristi Berea, senator USR
Marius Bodea, senator USR 

- venituri bugetare rezultate din 
reducerea evaziunii fiscale, colectarea 
eficientă a impozitelor şi taxelor, și 
eliminarea tuturor pensiilor speciale 
 
- prin diminuarea creditelor bugetare 
prevăzute la Anexa 3/65 Ministerul 
Finanțelor Publice, Acțiuni Generale, 
Titlul VII Alte transferuri

80.  

Anexa Nr. 3/15 Ministerul Dezvoltarii, 
Lucrărilor Publice Şi Administratiei 

Amenajare loc de joaca, sat Dancu, comuna 
Holboca, jud. Iasi, finantar sprijin 150 mii lei
 
Autor: Chichirău Cosette-Paula, deputat USR
Filip Havarneanu, deputat USR
Monica Berescu, deputat USR
Cristi Berea, senator USR
Marius Bodea, senator USR 

Sursa de finanțare:  
- venituri bugetare rezultate din 
reducerea evaziunii fiscale, colectarea 
eficientă a impozitelor şi taxelor, și 
eliminarea tuturor pensiilor speciale 
 
- prin diminuarea creditelor bugetare 
prevăzute la Anexa 3/65 Ministerul 
Finanțelor Publice, Acțiuni Generale, 
Titlul VII Alte transferuri

81.  

Anexa Nr. 3/15 Ministerul Dezvoltarii, 
Lucrărilor Publice Şi Administratiei 

Amenajare loc de joaca, sat Dancu, comuna 
Holboca, jud. Iasi, finantare sprijin 150 mii lei
 
Autor: Chichirău Cosette-Paula, deputat USR
Filip Havarneanu, deputat USR
Monica Berescu, deputat USR
Cristi Berea, senator USR
Marius Bodea, senator USR 

Sursa de finanțare:  
- venituri bugetare rezultate din 
reducerea evaziunii fiscale, colectarea 
eficientă a impozitelor şi taxelor, și 
eliminarea tuturor pensiilor speciale 
 
- prin diminuarea creditelor bugetare 
prevăzute la Anexa 3/65 Ministerul 
Finanțelor Publice, Acțiuni Generale, 
Titlul VII Alte transferuri

82.  

Anexa Nr. 3/15 Ministerul Dezvoltarii, 
Lucrărilor Publice Şi Administratiei 

Amenajare loc de joaca, sat Rusenii Noi, 
comuna Holboca, jud. Iasi, finantare sprijin 
150 mii lei
 
Autor: Chichirău Cosette-Paula, deputat USR
Filip Havarneanu, deputat USR
Monica Berescu, deputat USR

Sursa de finanțare:  
- venituri bugetare rezultate din 
reducerea evaziunii fiscale, colectarea 
eficientă a impozitelor şi taxelor, și 
eliminarea tuturor pensiilor speciale 
 
- prin diminuarea creditelor bugetare 
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Cristi Berea, senator USR
Marius Bodea, senator USR 

prevăzute la Anexa 3/65 Ministerul 
Finanțelor Publice, Acțiuni Generale, 
Titlul VII Alte transferuri

83.  

Anexa Nr. 3/15 Ministerul Dezvoltarii, 
Lucrărilor Publice Şi Administratiei 

Amenajare loc de joaca, sat Valea Lunga, 
comuna Holboca, jud. Iasi, finantare sprijin 
150 mii lei
 
Autor: Chichirău Cosette-Paula, deputat USR
Filip Havarneanu, deputat USR
Monica Berescu, deputat USR
Cristi Berea, senator USR
Marius Bodea, senator USR 

Sursa de finanțare:  
- venituri bugetare rezultate din 
reducerea evaziunii fiscale, colectarea 
eficientă a impozitelor şi taxelor, și 
eliminarea tuturor pensiilor speciale 
 
- prin diminuarea creditelor bugetare 
prevăzute la Anexa 3/65 Ministerul 
Finanțelor Publice, Acțiuni Generale, 
Titlul VII Alte transferuri

84.  

Anexa Nr. 3/15 Ministerul Dezvoltarii, 
Lucrărilor Publice Şi Administratiei 

Amenajare loc de joaca, comuna Cristesti, 
jud. Iasi, finantare sprijin 150 mii lei
 
Autor: Chichirău Cosette-Paula, deputat USR
Filip Havarneanu, deputat USR
Monica Berescu, deputat USR
Cristi Berea, senator USR
Marius Bodea, senator USR 

Sursa de finanțare:  
- venituri bugetare rezultate din 
reducerea evaziunii fiscale, colectarea 
eficientă a impozitelor şi taxelor, și 
eliminarea tuturor pensiilor speciale 
 
- prin diminuarea creditelor bugetare 
prevăzute la Anexa 3/65 Ministerul 
Finanțelor Publice, Acțiuni Generale, 
Titlul VII Alte transferuri

85.  

Anexa Nr. 3/15 Ministerul Dezvoltarii, 
Lucrărilor Publice Şi Administratiei 

Amenajare loc de joaca, comuna Holboca, 
jud. Iasi, finantare sprijin 150 mii lei
 
Autor: Chichirău Cosette-Paula, deputat USR
Filip Havarneanu, deputat USR
Monica Berescu, deputat USR
Cristi Berea, senator USR
Marius Bodea, senator USR 

Sursa de finanțare:  
- venituri bugetare rezultate din 
reducerea evaziunii fiscale, colectarea 
eficientă a impozitelor şi taxelor, și 
eliminarea tuturor pensiilor speciale 
 
- prin diminuarea creditelor bugetare 
prevăzute la Anexa 3/65 Ministerul 
Finanțelor Publice, Acțiuni Generale, 
Titlul VII Alte transferuri

86.  Anexa Nr. 3/15 Ministerul Dezvoltarii, 
Lucrărilor Publice Şi Administratiei 

Amenajare loc de joaca, sat Orzeni, comuna 
Holboca, jud. Iasi, finantare sprijin 150 mii lei

Sursa de finanțare:  
- venituri bugetare rezultate din 
reducerea evaziunii fiscale, colectarea 
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Autor: Chichirău Cosette-Paula, deputat USR
Filip Havarneanu, deputat USR
Monica Berescu, deputat USR
Cristi Berea, senator USR
Marius Bodea, senator USR 

eficientă a impozitelor şi taxelor, și 
eliminarea tuturor pensiilor speciale 
 
- prin diminuarea creditelor bugetare 
prevăzute la Anexa 3/65 Ministerul 
Finanțelor Publice, Acțiuni Generale, 
Titlul VII Alte transferuri

87.  

Anexa Nr. 3/15 Ministerul Dezvoltarii, 
Lucrărilor Publice Şi Administratiei 

Amenajare si dotare sala multifunctionala 
pentru activitati culturale si sportive, oras 
Harlau, jud. Iasi, finantare sprijin 500 mii lei
 
Autor: Chichirău Cosette-Paula, deputat USR
Filip Havarneanu, deputat USR
Monica Berescu, deputat USR
Cristi Berea, senator USR
Marius Bodea, senator USR 

Sursa de finanțare:  
- venituri bugetare rezultate din 
reducerea evaziunii fiscale, colectarea 
eficientă a impozitelor şi taxelor, și 
eliminarea tuturor pensiilor speciale 
 
- prin diminuarea creditelor bugetare 
prevăzute la Anexa 3/65 Ministerul 
Finanțelor Publice, Acțiuni Generale, 
Titlul VII Alte transferuri

88.  

Anexa Nr. 3/15 Ministerul Dezvoltarii, 
Lucrărilor Publice Şi Administratiei 

Amenajare drumuri de interes local – 5000 
mp trotuare în satele Mircești și Iugani Etapa 
2. – 500 mii lei
 
Autor: Chichirău Cosette-Paula, deputat USR
Filip Havarneanu, deputat USR
Monica Berescu, deputat USR
Cristi Berea, senator USR
Marius Bodea, senator USR 

Sursa de finanțare:  
- venituri bugetare rezultate din 
reducerea evaziunii fiscale, colectarea 
eficientă a impozitelor şi taxelor, și 
eliminarea tuturor pensiilor speciale 
 
- prin diminuarea creditelor bugetare 
prevăzute la Anexa 3/65 Ministerul 
Finanțelor Publice, Acțiuni Generale, 
Titlul VII Alte transferuri

89.  

Anexa Nr. 3/15 Ministerul Dezvoltarii, 
Lucrărilor Publice Şi Administratiei 

Amenajare spații publice cu secțiuni destinate 
sportului și mișcării în aer liber pentru 
dezvoltarea capacității psihomotorii la copii și 
prevenirea bolilor cardiovasculare la vârstnici 
în satele Mircești și Iugani – 500 mii lei
 
Autor: Chichirău Cosette-Paula, deputat USR
Filip Havarneanu, deputat USR
Monica Berescu, deputat USR

Sursa de finanțare:  
- venituri bugetare rezultate din 
reducerea evaziunii fiscale, colectarea 
eficientă a impozitelor şi taxelor, și 
eliminarea tuturor pensiilor speciale 
 
- prin diminuarea creditelor bugetare 
prevăzute la Anexa 3/65 Ministerul 
Finanțelor Publice, Acțiuni Generale, 
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Cristi Berea, senator USR
Marius Bodea, senator USR 

Titlul VII Alte transferuri 

90.  

Anexa Nr. 3/15 Ministerul Dezvoltarii, 
Lucrărilor Publice Şi Administratiei 

Modernizare sistemului de apă și canalizare 
prin construirea unui bazin de apă potabilă și 
finalizarea investiției pentru obiectivul Stație 
de pompare a apelor uzate în Mircești – 350 
mii lei
 
Autor: Chichirău Cosette-Paula, deputat USR
Filip Havarneanu, deputat USR
Monica Berescu, deputat USR
Cristi Berea, senator USR
Marius Bodea, senator USR 

Sursa de finanțare:  
- venituri bugetare rezultate din 
reducerea evaziunii fiscale, colectarea 
eficientă a impozitelor şi taxelor, și 
eliminarea tuturor pensiilor speciale 
 
- prin diminuarea creditelor bugetare 
prevăzute la Anexa 3/65 Ministerul 
Finanțelor Publice, Acțiuni Generale, 
Titlul VII Alte transferuri 

91.  

Anexa Nr. 3/15 Ministerul Dezvoltarii, 
Lucrărilor Publice Şi Administratiei 

Achizitionarea unui autobuz scolar pentru 
comuna Miroslava, jud. Iasi, finantare 250000 
lei 
 
Autor: Chichirău Cosette-Paula, deputat USR
Filip Havarneanu, deputat USR
Monica Berescu, deputat USR
Cristi Berea, senator USR
Marius Bodea, senator USR 

Sursa de finanțare:  
- venituri bugetare rezultate din 
reducerea evaziunii fiscale, colectarea 
eficientă a impozitelor şi taxelor, și 
eliminarea tuturor pensiilor speciale 
 
- prin diminuarea creditelor bugetare 
prevăzute la Anexa 3/65 Ministerul 
Finanțelor Publice, Acțiuni Generale, 
Titlul VII Alte transferuri

92.  

Anexa Nr. 3/15 Ministerul Dezvoltarii, 
Lucrărilor Publice Şi Administratiei 

Amenajarea unui teren multisport în satul 
Horpaz, comuna Miroslava, jud. Iasi, suma 
300000 lei
 
Autor: Chichirău Cosette-Paula, deputat USR
Filip Havarneanu, deputat USR
Monica Berescu, deputat USR
Cristi Berea, senator USR
Marius Bodea, senator USR 

Sursa de finanțare:  
- venituri bugetare rezultate din 
reducerea evaziunii fiscale, colectarea 
eficientă a impozitelor şi taxelor, și 
eliminarea tuturor pensiilor speciale 
 
- prin diminuarea creditelor bugetare 
prevăzute la Anexa 3/65 Ministerul 
Finanțelor Publice, Acțiuni Generale, 
Titlul VII Alte transferuri

93.  Anexa Nr. 3/15 Ministerul Dezvoltarii, 
Lucrărilor Publice Şi Administratiei 

Parc de joacă în sat Vorovești, comuna 
Miroslava, jud Iași - 200 mii lei

Sursa de finanțare:  
- venituri bugetare rezultate din 
reducerea evaziunii fiscale, colectarea 
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Autor: Chichirău Cosette-Paula, deputat USR
Filip Havarneanu, deputat USR
Monica Berescu, deputat USR
Cristi Berea, senator USR
Marius Bodea, senator USR 

eficientă a impozitelor şi taxelor, și 
eliminarea tuturor pensiilor speciale 
 
- prin diminuarea creditelor bugetare 
prevăzute la Anexa 3/65 Ministerul 
Finanțelor Publice, Acțiuni Generale, 
Titlul VII Alte transferuri

94.  

Anexa Nr. 3/15 Ministerul Dezvoltarii, 
Lucrărilor Publice Şi Administratiei 

Proiectare si instalare sistem de supraveghere 
video in comuna Miroslava, jud. Iasi, suma 
500000 lei
 
Autor: Chichirău Cosette-Paula, deputat USR
Filip Havarneanu, deputat USR
Monica Berescu, deputat USR
Cristi Berea, senator USR
Marius Bodea, senator USR 

Sursa de finanțare:  
- venituri bugetare rezultate din 
reducerea evaziunii fiscale, colectarea 
eficientă a impozitelor şi taxelor, și 
eliminarea tuturor pensiilor speciale 
 
- prin diminuarea creditelor bugetare 
prevăzute la Anexa 3/65 Ministerul 
Finanțelor Publice, Acțiuni Generale, 
Titlul VII Alte transferuri

95.  

Anexa Nr. 3/15 Ministerul Dezvoltarii, 
Lucrărilor Publice Şi Administratiei 

Reabilitare, consolidare si dotare Camin 
Cultural, sat Poieni, comuna Schitu Duca, jud. 
Iasi, confinantare suma 250000
 
Autor: Chichirău Cosette-Paula, deputat USR
Filip Havarneanu, deputat USR
Monica Berescu, deputat USR
Cristi Berea, senator USR
Marius Bodea, senator USR 

Sursa de finanțare:  
- venituri bugetare rezultate din 
reducerea evaziunii fiscale, colectarea 
eficientă a impozitelor şi taxelor, și 
eliminarea tuturor pensiilor speciale 
 
- prin diminuarea creditelor bugetare 
prevăzute la Anexa 3/65 Ministerul 
Finanțelor Publice, Acțiuni Generale, 
Titlul VII Alte transferuri

96.  

Anexa Nr. 3/15 Ministerul Dezvoltarii, 
Lucrărilor Publice Şi Administratiei 

Reabilitare, consolidare si dotare Camin 
Cultural, sat Pocreaca, comuna Schitu Duca, 
jud. Iasi, confinantare 250000 lei
 
Autor: Chichirău Cosette-Paula, deputat USR
Filip Havarneanu, deputat USR
Monica Berescu, deputat USR
Cristi Berea, senator USR
Marius Bodea, senator USR 

Sursa de finanțare:  
- venituri bugetare rezultate din 
reducerea evaziunii fiscale, colectarea 
eficientă a impozitelor şi taxelor, și 
eliminarea tuturor pensiilor speciale 
 
- prin diminuarea creditelor bugetare 
prevăzute la Anexa 3/65 Ministerul 
Finanțelor Publice, Acțiuni Generale, 
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Titlul VII Alte transferuri
97.  

Anexa Nr. 3/15 Ministerul Dezvoltarii, 
Lucrărilor Publice Şi Administratiei 

Reabilitare si modernizare Scoala Gimnaziala 
Poieni, comuna Schitu Duca, jud. Iasi, 
cofinantare 100000 lei
 
Autor: Chichirău Cosette-Paula, deputat USR
Filip Havarneanu, deputat USR
Monica Berescu, deputat USR
Cristi Berea, senator USR
Marius Bodea, senator USR 

Sursa de finanțare:  
- venituri bugetare rezultate din 
reducerea evaziunii fiscale, colectarea 
eficientă a impozitelor şi taxelor, și 
eliminarea tuturor pensiilor speciale 
 
- prin diminuarea creditelor bugetare 
prevăzute la Anexa 3/65 Ministerul 
Finanțelor Publice, Acțiuni Generale, 
Titlul VII Alte transferuri

98.  

Anexa Nr. 3/15 Ministerul Dezvoltarii, 
Lucrărilor Publice Şi Administratiei 

Modernizare loc de joaca Scoala gimnaziala 
Schitu Duca, comuna Schitu Duca, jud. Iasi, 
finantare 50000 lei
 
Autor: Chichirău Cosette-Paula, deputat USR
Filip Havarneanu, deputat USR
Monica Berescu, deputat USR
Cristi Berea, senator USR
Marius Bodea, senator USR 

Sursa de finanțare:  
- venituri bugetare rezultate din 
reducerea evaziunii fiscale, colectarea 
eficientă a impozitelor şi taxelor, și 
eliminarea tuturor pensiilor speciale 
 
- prin diminuarea creditelor bugetare 
prevăzute la Anexa 3/65 Ministerul 
Finanțelor Publice, Acțiuni Generale, 
Titlul VII Alte transferuri

99.  

Anexa Nr. 3/15 Ministerul Dezvoltarii, 
Lucrărilor Publice Şi Administratiei 

Modernizare loc de joaca Scoala gimnaziala 
Satu Nou, comuna Schitu Duca, jud. Iasi, 
finantare 50000 lei
 
Autor: Chichirău Cosette-Paula, deputat USR
Filip Havarneanu, deputat USR
Monica Berescu, deputat USR
Cristi Berea, senator USR
Marius Bodea, senator USR 

Sursa de finanțare:  
- venituri bugetare rezultate din 
reducerea evaziunii fiscale, colectarea 
eficientă a impozitelor şi taxelor, și 
eliminarea tuturor pensiilor speciale 
 
- prin diminuarea creditelor bugetare 
prevăzute la Anexa 3/65 Ministerul 
Finanțelor Publice, Acțiuni Generale, 
Titlul VII Alte transferuri

100. 
Anexa Nr. 3/15 Ministerul Dezvoltarii, 
Lucrărilor Publice Şi Administratiei 

Modernizare loc de joaca Scoala gimnaziala 
Slobozia, comuna Schitu Duca, jud. Iasi, 
finantare 50000 lei
 
Autor: Chichirău Cosette-Paula, deputat USR

Sursa de finanțare:  
- venituri bugetare rezultate din 
reducerea evaziunii fiscale, colectarea 
eficientă a impozitelor şi taxelor, și 
eliminarea tuturor pensiilor speciale 
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Filip Havarneanu, deputat USR
Monica Berescu, deputat USR
Cristi Berea, senator USR
Marius Bodea, senator USR 

 
- prin diminuarea creditelor bugetare 
prevăzute la Anexa 3/65 Ministerul 
Finanțelor Publice, Acțiuni Generale, 
Titlul VII Alte transferuri

101. 

Anexa Nr. 3/15 Ministerul Dezvoltarii, 
Lucrărilor Publice Şi Administratiei 

Modernizare loc de joaca Scoala gimnaziala 
Poiana, comuna Schitu Duca, jud. Iasi, 
finantare 50000 lei
 
Autor: Chichirău Cosette-Paula, deputat USR
Filip Havarneanu, deputat USR
Monica Berescu, deputat USR
Cristi Berea, senator USR
Marius Bodea, senator USR 

Sursa de finanțare:  
- venituri bugetare rezultate din 
reducerea evaziunii fiscale, colectarea 
eficientă a impozitelor şi taxelor, și 
eliminarea tuturor pensiilor speciale 
 
- prin diminuarea creditelor bugetare 
prevăzute la Anexa 3/65 Ministerul 
Finanțelor Publice, Acțiuni Generale, 
Titlul VII Alte transferuri

102. 

Anexa Nr. 3/15 Ministerul Dezvoltarii, 
Lucrărilor Publice Şi Administratiei 

Modernizare teren de sport, sat Ciocarlesti, 
comuna Scanteia, jud. Iasi, finantare 400 mii 
lei 
 
Autor: Chichirău Cosette-Paula, deputat USR
Filip Havarneanu, deputat USR
Monica Berescu, deputat USR
Cristi Berea, senator USR
Marius Bodea, senator USR 

Sursa de finanțare:  
- venituri bugetare rezultate din 
reducerea evaziunii fiscale, colectarea 
eficientă a impozitelor şi taxelor, și 
eliminarea tuturor pensiilor speciale 
 
- prin diminuarea creditelor bugetare 
prevăzute la Anexa 3/65 Ministerul 
Finanțelor Publice, Acțiuni Generale, 
Titlul VII Alte transferuri

103. 

Anexa Nr. 3/15 Ministerul Dezvoltarii, 
Lucrărilor Publice Şi Administratiei 

Modernizare teren de sport, sat Lunca Rares, 
comuna Scanteia, jud. Iasi, finantare 350 mii 
lei 
 
Autor: Chichirău Cosette-Paula, deputat USR
Filip Havarneanu, deputat USR
Monica Berescu, deputat USR
Cristi Berea, senator USR
Marius Bodea, senator USR 

Sursa de finanțare:  
- venituri bugetare rezultate din 
reducerea evaziunii fiscale, colectarea 
eficientă a impozitelor şi taxelor, și 
eliminarea tuturor pensiilor speciale 
 
- prin diminuarea creditelor bugetare 
prevăzute la Anexa 3/65 Ministerul 
Finanțelor Publice, Acțiuni Generale, 
Titlul VII Alte transferuri

104. Anexa Nr. 3/15 Ministerul Dezvoltarii, Modernizare teren de sport, sat Bodesti, Sursa de finanțare:  



56 
 

Lucrărilor Publice Şi Administratiei comuna Scanteia, jud. Iasi, finantare 400 mii 
lei 
 
Autor: Chichirău Cosette-Paula, deputat USR
Filip Havarneanu, deputat USR
Monica Berescu, deputat USR
Cristi Berea, senator USR
Marius Bodea, senator USR 

- venituri bugetare rezultate din 
reducerea evaziunii fiscale, colectarea 
eficientă a impozitelor şi taxelor, și 
eliminarea tuturor pensiilor speciale 
 
- prin diminuarea creditelor bugetare 
prevăzute la Anexa 3/65 Ministerul 
Finanțelor Publice, Acțiuni Generale, 
Titlul VII Alte transferuri

105. 

Anexa Nr. 3/15 Ministerul Dezvoltarii, 
Lucrărilor Publice Şi Administratiei 

Constructie si dotare cresa, sat Scanteia, 
comuna Scanteia, jud. Iasi, finantare 3 
milioane lei
 
Autor: Chichirău Cosette-Paula, deputat USR
Filip Havarneanu, deputat USR
Monica Berescu, deputat USR
Cristi Berea, senator USR
Marius Bodea, senator USR 

Sursa de finanțare:  
- venituri bugetare rezultate din 
reducerea evaziunii fiscale, colectarea 
eficientă a impozitelor şi taxelor, și 
eliminarea tuturor pensiilor speciale 
 
- prin diminuarea creditelor bugetare 
prevăzute la Anexa 3/65 Ministerul 
Finanțelor Publice, Acțiuni Generale, 
Titlul VII Alte transferuri

106. 

Anexa Nr. 3/15 Ministerul Dezvoltarii, 
Lucrărilor Publice Şi Administratiei 

Modernizare drumuri interes local 2.5 km, 
comuna Scanteia, jud Iași - 800 mii lei
 
Autor: Chichirău Cosette-Paula, deputat USR
Filip Havarneanu, deputat USR
Monica Berescu, deputat USR
Cristi Berea, senator USR
Marius Bodea, senator USR 

Sursa de finanțare:  
- venituri bugetare rezultate din 
reducerea evaziunii fiscale, colectarea 
eficientă a impozitelor şi taxelor, și 
eliminarea tuturor pensiilor speciale 
 
- prin diminuarea creditelor bugetare 
prevăzute la Anexa 3/65 Ministerul 
Finanțelor Publice, Acțiuni Generale, 
Titlul VII Alte transferuri

107. 

Anexa Nr. 3/15 Ministerul Dezvoltarii, 
Lucrărilor Publice Şi Administratiei 

Dezvoltare infrastructura apa si apa uzata, 
comuna Scanteia, jud. Iasi, finantare 4 
milioane lei 
 
Autor: Chichirău Cosette-Paula, deputat USR
Filip Havarneanu, deputat USR
Monica Berescu, deputat USR

Sursa de finanțare:  
- venituri bugetare rezultate din 
reducerea evaziunii fiscale, colectarea 
eficientă a impozitelor şi taxelor, și 
eliminarea tuturor pensiilor speciale 
 
- prin diminuarea creditelor bugetare 
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Cristi Berea, senator USR
Marius Bodea, senator USR 

prevăzute la Anexa 3/65 Ministerul 
Finanțelor Publice, Acțiuni Generale, 
Titlul VII Alte transferuri

108. 

Anexa Nr. 3/15 Ministerul Dezvoltarii, 
Lucrărilor Publice Şi Administratiei 

Achiziția a 2 microbuze școlare pentru cele 2 
scoli gimnaziale din comuna Scanteia, jud Iași 
- 400 mii lei
 
Autor: Chichirău Cosette-Paula, deputat USR
Filip Havarneanu, deputat USR
Monica Berescu, deputat USR
Cristi Berea, senator USR
Marius Bodea, senator USR 

Sursa de finanțare:  
- venituri bugetare rezultate din 
reducerea evaziunii fiscale, colectarea 
eficientă a impozitelor şi taxelor, și 
eliminarea tuturor pensiilor speciale 
 
- prin diminuarea creditelor bugetare 
prevăzute la Anexa 3/65 Ministerul 
Finanțelor Publice, Acțiuni Generale, 
Titlul VII Alte transferuri

109. 

Anexa Nr. 3/15 Ministerul Dezvoltarii, 
Lucrărilor Publice Şi Administratiei 

Constructie si dotare cresa in cartierul Stefan 
cel Mare, comuna Tomesti, jud. Iasi, finantare 
4 milioane lei
 
Autor: Chichirău Cosette-Paula, deputat USR
Filip Havarneanu, deputat USR
Monica Berescu, deputat USR
Cristi Berea, senator USR
Marius Bodea, senator USR 

Sursa de finanțare:  
- venituri bugetare rezultate din 
reducerea evaziunii fiscale, colectarea 
eficientă a impozitelor şi taxelor, și 
eliminarea tuturor pensiilor speciale 
 
- prin diminuarea creditelor bugetare 
prevăzute la Anexa 3/65 Ministerul 
Finanțelor Publice, Acțiuni Generale, 
Titlul VII Alte transferuri

110. 

Anexa Nr. 3/15 Ministerul Dezvoltarii, 
Lucrărilor Publice Şi Administratiei 

Amenajare si marcare treceri de pietoni pe 
raza comunei Tomesti, jud. Iasi- 5 buc., 
finantare 90 mii lei
 
Autor: Chichirău Cosette-Paula, deputat USR
Filip Havarneanu, deputat USR
Monica Berescu, deputat USR
Cristi Berea, senator USR
Marius Bodea, senator USR 

Sursa de finanțare:  
- venituri bugetare rezultate din 
reducerea evaziunii fiscale, colectarea 
eficientă a impozitelor şi taxelor, și 
eliminarea tuturor pensiilor speciale 
 
- prin diminuarea creditelor bugetare 
prevăzute la Anexa 3/65 Ministerul 
Finanțelor Publice, Acțiuni Generale, 
Titlul VII Alte transferuri

111. Anexa Nr. 3/15 Ministerul Dezvoltarii, 
Lucrărilor Publice Şi Administratiei 

Modernizare drumuri de interes local, comuna 
Tomesti, jud. Iasi, finantare 2,7 milioane lei

Sursa de finanțare:  
- venituri bugetare rezultate din 
reducerea evaziunii fiscale, colectarea 
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Autor: Chichirău Cosette-Paula, deputat USR
Filip Havarneanu, deputat USR
Monica Berescu, deputat USR
Cristi Berea, senator USR
Marius Bodea, senator USR 

eficientă a impozitelor şi taxelor, și 
eliminarea tuturor pensiilor speciale 
 
- prin diminuarea creditelor bugetare 
prevăzute la Anexa 3/65 Ministerul 
Finanțelor Publice, Acțiuni Generale, 
Titlul VII Alte transferuri

112. 

Anexa Nr. 3/15 Ministerul Dezvoltarii, 
Lucrărilor Publice Şi Administratiei 

Reabilitare si modernizare Scoala Gimnaziala 
Ion Haulica Ipatele, structura Cuza Voda, 
comuna Ipatele, jud. Iasi, sprijin cofinantare 
50 mii lei
 
Autor: Chichirău Cosette-Paula, deputat USR
Filip Havarneanu, deputat USR
Monica Berescu, deputat USR
Cristi Berea, senator USR
Marius Bodea, senator USR 

Sursa de finanțare:  
- venituri bugetare rezultate din 
reducerea evaziunii fiscale, colectarea 
eficientă a impozitelor şi taxelor, și 
eliminarea tuturor pensiilor speciale 
 
- prin diminuarea creditelor bugetare 
prevăzute la Anexa 3/65 Ministerul 
Finanțelor Publice, Acțiuni Generale, 
Titlul VII Alte transferuri

113. 

Anexa Nr. 3/15 Ministerul Dezvoltarii, 
Lucrărilor Publice Şi Administratiei 

Reabilitare si consolidare Dispensar medical, 
sat Cuza Voda si sat Bicu, comuna Ipatele, 
jud. Iasi, sprijin cofinantare 10 mii lei
 
Autor: Chichirău Cosette-Paula, deputat USR
Filip Havarneanu, deputat USR
Monica Berescu, deputat USR
Cristi Berea, senator USR
Marius Bodea, senator USR 

Sursa de finanțare:  
- venituri bugetare rezultate din 
reducerea evaziunii fiscale, colectarea 
eficientă a impozitelor şi taxelor, și 
eliminarea tuturor pensiilor speciale 
 
- prin diminuarea creditelor bugetare 
prevăzute la Anexa 3/65 Ministerul 
Finanțelor Publice, Acțiuni Generale, 
Titlul VII Alte transferuri

114. 

Anexa Nr. 3/15 Ministerul Dezvoltarii, 
Lucrărilor Publice Şi Administratiei 

Reabilitare si dotare Camin Cultural, sat Cuza 
Voda, comuna Ipatele, jud. Iasi, sprijin 
cofinantare 200 mii lei
 
Autor: Chichirău Cosette-Paula, deputat USR
Filip Havarneanu, deputat USR
Monica Berescu, deputat USR
Cristi Berea, senator USR
Marius Bodea, senator USR 

Sursa de finanțare:  
- venituri bugetare rezultate din 
reducerea evaziunii fiscale, colectarea 
eficientă a impozitelor şi taxelor, și 
eliminarea tuturor pensiilor speciale 
 
- prin diminuarea creditelor bugetare 
prevăzute la Anexa 3/65 Ministerul 
Finanțelor Publice, Acțiuni Generale, 
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Titlul VII Alte transferuri
115. 

Anexa Nr. 3/15 Ministerul Dezvoltarii, 
Lucrărilor Publice Şi Administratiei 

Modernizare teren sport în sat 
FÂNTÂNELE,comuna FÂNTÂNELE, jud 
Iasi -400 mii lei
 
Autor: Chichirău Cosette-Paula, deputat USR
Filip Havarneanu, deputat USR
Monica Berescu, deputat USR
Cristi Berea, senator USR
Marius Bodea, senator USR 

Sursa de finanțare:  
- venituri bugetare rezultate din 
reducerea evaziunii fiscale, colectarea 
eficientă a impozitelor şi taxelor, și 
eliminarea tuturor pensiilor speciale 
 
- prin diminuarea creditelor bugetare 
prevăzute la Anexa 3/65 Ministerul 
Finanțelor Publice, Acțiuni Generale, 
Titlul VII Alte transferuri

116. 

Anexa Nr. 3/15 Ministerul Dezvoltarii, 
Lucrărilor Publice Şi Administratiei 

Achiziționarea unei autoutilitare de stingere, 
comuna FÂNTÂNELE, jud Iasi -200mii lei
 
Autor: Chichirău Cosette-Paula, deputat USR
Filip Havarneanu, deputat USR
Monica Berescu, deputat USR
Cristi Berea, senator USR
Marius Bodea, senator USR 

Sursa de finanțare:  
- venituri bugetare rezultate din 
reducerea evaziunii fiscale, colectarea 
eficientă a impozitelor şi taxelor, și 
eliminarea tuturor pensiilor speciale 
 
- prin diminuarea creditelor bugetare 
prevăzute la Anexa 3/65 Ministerul 
Finanțelor Publice, Acțiuni Generale, 
Titlul VII Alte transferuri

117. 

Anexa Nr. 3/15 Ministerul Dezvoltarii, 
Lucrărilor Publice Şi Administratiei 

Achizitia de microbuz scolar, 16+1 locuri 
pentru transportul elevilor de la Scoala Cuza 
Voda la Scoala cu clasele I-VIII Ipatele, jud. 
Iasi, sprijin cofinantare 200 mii lei
 
Autor: Chichirău Cosette-Paula, deputat USR
Filip Havarneanu, deputat USR
Monica Berescu, deputat USR
Cristi Berea, senator USR
Marius Bodea, senator USR 

Sursa de finanțare:  
- venituri bugetare rezultate din 
reducerea evaziunii fiscale, colectarea 
eficientă a impozitelor şi taxelor, și 
eliminarea tuturor pensiilor speciale 
 
- prin diminuarea creditelor bugetare 
prevăzute la Anexa 3/65 Ministerul 
Finanțelor Publice, Acțiuni Generale, 
Titlul VII Alte transferuri

118. 
Anexa Nr. 3/15 Ministerul Dezvoltarii, 
Lucrărilor Publice Şi Administratiei 

Teren de sport pentru tinerii din comuna 
Ipatele, jud. Iasi, finantare sprijin 10 mii lei
 
Autor: Chichirău Cosette-Paula, deputat USR
Filip Havarneanu, deputat USR

Sursa de finanțare:  
- venituri bugetare rezultate din 
reducerea evaziunii fiscale, colectarea 
eficientă a impozitelor şi taxelor, și 
eliminarea tuturor pensiilor speciale 



60 
 

Monica Berescu, deputat USR
Cristi Berea, senator USR
Marius Bodea, senator USR 

 
- prin diminuarea creditelor bugetare 
prevăzute la Anexa 3/65 Ministerul 
Finanțelor Publice, Acțiuni Generale, 
Titlul VII Alte transferuri

119. 

Anexa Nr. 3/15 Ministerul Dezvoltarii, 
Lucrărilor Publice Şi Administratiei 

Reabilitare si consolidare Monumentul eroilor 
din cele doua razboaie mondiale, sat Cuza 
Voda, comuna Ipatele, jud. Iasi, finantare 
sprijin 10 mii lei
 
Autor: Chichirău Cosette-Paula, deputat USR
Filip Havarneanu, deputat USR
Monica Berescu, deputat USR
Cristi Berea, senator USR
Marius Bodea, senator USR 

Sursa de finanțare:  
- venituri bugetare rezultate din 
reducerea evaziunii fiscale, colectarea 
eficientă a impozitelor şi taxelor, și 
eliminarea tuturor pensiilor speciale 
 
- prin diminuarea creditelor bugetare 
prevăzute la Anexa 3/65 Ministerul 
Finanțelor Publice, Acțiuni Generale, 
Titlul VII Alte transferuri

120. 

Anexa Nr. 3/15 Ministerul Dezvoltarii, 
Lucrărilor Publice Şi Administratiei 

Parc de joaca pentru copii, sat Cuza Voda, 
comuna Ipatele, jud. Iasi, finantare sprijin 10 
mii lei
 
Autor: Chichirău Cosette-Paula, deputat USR
Filip Havarneanu, deputat USR
Monica Berescu, deputat USR
Cristi Berea, senator USR
Marius Bodea, senator USR 

Sursa de finanțare:  
- venituri bugetare rezultate din 
reducerea evaziunii fiscale, colectarea 
eficientă a impozitelor şi taxelor, și 
eliminarea tuturor pensiilor speciale 
 
- prin diminuarea creditelor bugetare 
prevăzute la Anexa 3/65 Ministerul 
Finanțelor Publice, Acțiuni Generale, 
Titlul VII Alte transferuri

121. 

Anexa Nr. 3/15 Ministerul Dezvoltarii, 
Lucrărilor Publice Şi Administratiei 

Teren sport, comuna Belcesti, jud Iasi - 300 
mii lei
 
Autor: Chichirău Cosette-Paula, deputat USR
Filip Havarneanu, deputat USR
Monica Berescu, deputat USR
Cristi Berea, senator USR
Marius Bodea, senator USR 

Sursa de finanțare:  
- venituri bugetare rezultate din 
reducerea evaziunii fiscale, colectarea 
eficientă a impozitelor şi taxelor, și 
eliminarea tuturor pensiilor speciale 
 
- prin diminuarea creditelor bugetare 
prevăzute la Anexa 3/65 Ministerul 
Finanțelor Publice, Acțiuni Generale, 
Titlul VII Alte transferuri

122. Anexa Nr. 3/15 Ministerul Dezvoltarii, Renovare si extindere dispensar comunal, Sursa de finanțare:  
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Lucrărilor Publice Şi Administratiei comuna Belcesti, jud Iasi - 1 milion lei
 
Autor: Chichirău Cosette-Paula, deputat USR
Filip Havarneanu, deputat USR
Monica Berescu, deputat USR
Cristi Berea, senator USR
Marius Bodea, senator USR 

- venituri bugetare rezultate din 
reducerea evaziunii fiscale, colectarea 
eficientă a impozitelor şi taxelor, și 
eliminarea tuturor pensiilor speciale 
 
- prin diminuarea creditelor bugetare 
prevăzute la Anexa 3/65 Ministerul 
Finanțelor Publice, Acțiuni Generale, 
Titlul VII Alte transferuri

123. 

Anexa Nr. 3/15 Ministerul Dezvoltarii, 
Lucrărilor Publice Şi Administratiei 

Instalare rețea hidrant pentru finalizare 
Campus Scolar "Liceul Tehnologic Victor 
Mihăilescu Craiu", comuna Belcești, jud Iași - 
2 mil lei
 
Autor: Chichirău Cosette-Paula, deputat USR
Filip Havarneanu, deputat USR
Monica Berescu, deputat USR
Cristi Berea, senator USR
Marius Bodea, senator USR 

Sursa de finanțare:  
- venituri bugetare rezultate din 
reducerea evaziunii fiscale, colectarea 
eficientă a impozitelor şi taxelor, și 
eliminarea tuturor pensiilor speciale 
 
- prin diminuarea creditelor bugetare 
prevăzute la Anexa 3/65 Ministerul 
Finanțelor Publice, Acțiuni Generale, 
Titlul VII Alte transferuri

124. 

Anexa Nr. 3/15 Ministerul Dezvoltarii, 
Lucrărilor Publice Şi Administratiei 

Reabilitarea Bisericii din satul Cuza Voda, 
comuna Ipatele, jud. Iasi, finantare sprijin 200 
mii lei 
 
Autor: Chichirău Cosette-Paula, deputat USR
Filip Havarneanu, deputat USR
Monica Berescu, deputat USR
Cristi Berea, senator USR
Marius Bodea, senator USR 

Sursa de finanțare:  
- venituri bugetare rezultate din 
reducerea evaziunii fiscale, colectarea 
eficientă a impozitelor şi taxelor, și 
eliminarea tuturor pensiilor speciale 
 
- prin diminuarea creditelor bugetare 
prevăzute la Anexa 3/65 Ministerul 
Finanțelor Publice, Acțiuni Generale, 
Titlul VII Alte transferuri

125. 

Anexa Nr. 3/15 Ministerul Dezvoltarii, 
Lucrărilor Publice Şi Administratiei 

Amenajarea unui muzeu satesc ,,Casa 
Bunicilor'', comuna Ipatele, jud. Iasi, finantare 
sprijin 10 mii lei
 
Autor: Chichirău Cosette-Paula, deputat USR
Filip Havarneanu, deputat USR
Monica Berescu, deputat USR

Sursa de finanțare:  
- venituri bugetare rezultate din 
reducerea evaziunii fiscale, colectarea 
eficientă a impozitelor şi taxelor, și 
eliminarea tuturor pensiilor speciale 
 
- prin diminuarea creditelor bugetare 
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Cristi Berea, senator USR
Marius Bodea, senator USR 

prevăzute la Anexa 3/65 Ministerul 
Finanțelor Publice, Acțiuni Generale, 
Titlul VII Alte transferuri

126. 

Anexa Nr. 3/15 Ministerul Dezvoltarii, 
Lucrărilor Publice Şi Administratiei 

Construire pod, cartier Chihan, sat Lunca 
Cetatuii, comuna Ciurea, jud. Iasi, 2,65 
milioane lei
 
Autor: Chichirău Cosette-Paula, deputat USR
Filip Havarneanu, deputat USR
Monica Berescu, deputat USR
Cristi Berea, senator USR
Marius Bodea, senator USR 

Sursa de finanțare:  
- venituri bugetare rezultate din 
reducerea evaziunii fiscale, colectarea 
eficientă a impozitelor şi taxelor, și 
eliminarea tuturor pensiilor speciale 
 
- prin diminuarea creditelor bugetare 
prevăzute la Anexa 3/65 Ministerul 
Finanțelor Publice, Acțiuni Generale, 
Titlul VII Alte transferuri

127. 

Anexa Nr. 3/15 Ministerul Dezvoltarii, 
Lucrărilor Publice Şi Administratiei 

Finalizare investitie- canalizare in cartierul 
Tineretului, cartierul Astoria, cartierul 
Editurii, comuna Ciurea, jud. Iasi, sprijin 1 
milion lei
 
Autor: Chichirău Cosette-Paula, deputat USR
Filip Havarneanu, deputat USR
Monica Berescu, deputat USR
Cristi Berea, senator USR
Marius Bodea, senator USR 

Sursa de finanțare:  
- venituri bugetare rezultate din 
reducerea evaziunii fiscale, colectarea 
eficientă a impozitelor şi taxelor, și 
eliminarea tuturor pensiilor speciale 
 
- prin diminuarea creditelor bugetare 
prevăzute la Anexa 3/65 Ministerul 
Finanțelor Publice, Acțiuni Generale, 
Titlul VII Alte transferuri

128. 

Anexa Nr. 3/15 Ministerul Dezvoltarii, 
Lucrărilor Publice Şi Administratiei 

Realizare canalizare cartier Chihan, comuna 
Ciurea, jud. Iasi, finantare sprijin 50 mii lei
 
Autor: Chichirău Cosette-Paula, deputat USR
Filip Havarneanu, deputat USR
Monica Berescu, deputat USR
Cristi Berea, senator USR
Marius Bodea, senator USR 

Sursa de finanțare:  
- venituri bugetare rezultate din 
reducerea evaziunii fiscale, colectarea 
eficientă a impozitelor şi taxelor, și 
eliminarea tuturor pensiilor speciale 
 
- prin diminuarea creditelor bugetare 
prevăzute la Anexa 3/65 Ministerul 
Finanțelor Publice, Acțiuni Generale, 
Titlul VII Alte transferuri

129. Anexa Nr. 3/15 Ministerul Dezvoltarii, 
Lucrărilor Publice Şi Administratiei 

Amenajare dispensar medical, sat Ciurea, 
comuna Ciurea, jud. Iasi, finantare sprijin 345 
mii lei

Sursa de finanțare:  
- venituri bugetare rezultate din 
reducerea evaziunii fiscale, colectarea 
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Autor: Chichirău Cosette-Paula, deputat USR
Filip Havarneanu, deputat USR
Monica Berescu, deputat USR
Cristi Berea, senator USR
Marius Bodea, senator USR 

eficientă a impozitelor şi taxelor, și 
eliminarea tuturor pensiilor speciale 
 
- prin diminuarea creditelor bugetare 
prevăzute la Anexa 3/65 Ministerul 
Finanțelor Publice, Acțiuni Generale, 
Titlul VII Alte transferuri

130. 

Anexa Nr. 3/15 Ministerul Dezvoltarii, 
Lucrărilor Publice Şi Administratiei 

Asfaltare DC29- str. Pinului, sat Lunca 
Cetatuii- sat Hlincea, comuna Ciurea, jud. 
Iasi, finalizare investitie, finantare sprijin 800 
mii lei
 
Autor: Chichirău Cosette-Paula, deputat USR
Filip Havarneanu, deputat USR
Monica Berescu, deputat USR
Cristi Berea, senator USR
Marius Bodea, senator USR 

Sursa de finanțare:  
- venituri bugetare rezultate din 
reducerea evaziunii fiscale, colectarea 
eficientă a impozitelor şi taxelor, și 
eliminarea tuturor pensiilor speciale 
 
- prin diminuarea creditelor bugetare 
prevăzute la Anexa 3/65 Ministerul 
Finanțelor Publice, Acțiuni Generale, 
Titlul VII Alte transferuri

131. 

Anexa Nr. 3/15 Ministerul Dezvoltarii, 
Lucrărilor Publice Şi Administratiei 

Amenajare platforma pentru resturi vegetale, 
sat Lunca Cetatuii, comuna Ciurea, jud. Iasi, 
finantare sprijin 500 mii lei
 
Autor: Chichirău Cosette-Paula, deputat USR
Filip Havarneanu, deputat USR
Monica Berescu, deputat USR
Cristi Berea, senator USR
Marius Bodea, senator USR 

Sursa de finanțare:  
- venituri bugetare rezultate din 
reducerea evaziunii fiscale, colectarea 
eficientă a impozitelor şi taxelor, și 
eliminarea tuturor pensiilor speciale 
 
- prin diminuarea creditelor bugetare 
prevăzute la Anexa 3/65 Ministerul 
Finanțelor Publice, Acțiuni Generale, 
Titlul VII Alte transferuri

132. 

Anexa Nr. 3/15 Ministerul Dezvoltarii, 
Lucrărilor Publice Şi Administratiei 

Construire creșă, sat Hlincea, comuna Ciurea, 
jud Iași - 2.5 milioane lei
 
Autor: Chichirău Cosette-Paula, deputat USR
Filip Havarneanu, deputat USR
Monica Berescu, deputat USR
Cristi Berea, senator USR
Marius Bodea, senator USR 

Sursa de finanțare:  
- venituri bugetare rezultate din 
reducerea evaziunii fiscale, colectarea 
eficientă a impozitelor şi taxelor, și 
eliminarea tuturor pensiilor speciale 
 
- prin diminuarea creditelor bugetare 
prevăzute la Anexa 3/65 Ministerul 
Finanțelor Publice, Acțiuni Generale, 
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Titlul VII Alte transferuri
133. 

Anexa Nr. 3/15 Ministerul Dezvoltarii, 
Lucrărilor Publice Şi Administratiei 

Școală I-VIII - sat Visan, comuna Barnova, 
jud Iași - 3 mil lei
 
Autor: Chichirău Cosette-Paula, deputat USR
Filip Havarneanu, deputat USR
Monica Berescu, deputat USR
Cristi Berea, senator USR
Marius Bodea, senator USR 

Sursa de finanțare:  
- venituri bugetare rezultate din 
reducerea evaziunii fiscale, colectarea 
eficientă a impozitelor şi taxelor, și 
eliminarea tuturor pensiilor speciale 
 
- prin diminuarea creditelor bugetare 
prevăzute la Anexa 3/65 Ministerul 
Finanțelor Publice, Acțiuni Generale, 
Titlul VII Alte transferuri

134. 

Anexa Nr. 3/15 Ministerul Dezvoltarii, 
Lucrărilor Publice Şi Administratiei 

Reabilitare str. Sf. Mina - sat Cercu, comuna 
Barnova, jud Iasi (1,5 km) - 100 mii lei
 
Autor: Chichirău Cosette-Paula, deputat USR
Filip Havarneanu, deputat USR
Monica Berescu, deputat USR
Cristi Berea, senator USR
Marius Bodea, senator USR 

Sursa de finanțare:  
- venituri bugetare rezultate din 
reducerea evaziunii fiscale, colectarea 
eficientă a impozitelor şi taxelor, și 
eliminarea tuturor pensiilor speciale 
 
- prin diminuarea creditelor bugetare 
prevăzute la Anexa 3/65 Ministerul 
Finanțelor Publice, Acțiuni Generale, 
Titlul VII Alte transferuri

135. 

Anexa Nr. 3/15 Ministerul Dezvoltarii, 
Lucrărilor Publice Şi Administratiei 

Asfaltare drum comunal DC 13 Cârlig-Cuza 
Vodă, comuna Popricani, jud Iași, 3,5 km - 
2.5 mil lei
 
Autor: Chichirău Cosette-Paula, deputat USR
Filip Havarneanu, deputat USR
Monica Berescu, deputat USR
Cristi Berea, senator USR
Marius Bodea, senator USR 

Sursa de finanțare:  
- venituri bugetare rezultate din 
reducerea evaziunii fiscale, colectarea 
eficientă a impozitelor şi taxelor, și 
eliminarea tuturor pensiilor speciale 
 
- prin diminuarea creditelor bugetare 
prevăzute la Anexa 3/65 Ministerul 
Finanțelor Publice, Acțiuni Generale, 
Titlul VII Alte transferuri

136. 
Anexa Nr. 3/15 Ministerul Dezvoltarii, 
Lucrărilor Publice Şi Administratiei 

Amenajarea unui muzeu al satului, sat 
Zlodica, comuna Ceplenita, jud. Iasi - 40 mii 
lei 
 
Autor: Chichirău Cosette-Paula, deputat USR

Sursa de finanțare:  
- venituri bugetare rezultate din 
reducerea evaziunii fiscale, colectarea 
eficientă a impozitelor şi taxelor, și 
eliminarea tuturor pensiilor speciale 
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Filip Havarneanu, deputat USR
Monica Berescu, deputat USR
Cristi Berea, senator USR
Marius Bodea, senator USR 

 
- prin diminuarea creditelor bugetare 
prevăzute la Anexa 3/65 Ministerul 
Finanțelor Publice, Acțiuni Generale, 
Titlul VII Alte transferuri

137. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
capitolul 5001, grupa/titlul 51, articolul 02, 

Se propune alocarea sumei de 45 mii lei 
pentru proiectul:   Modernizarea, 
eficientizarea și gestionarea inteligentă a 
infrastructurii de iluminat public în comuna 
Mircești, jud Iași. 

 

Autorii amendamentului:  
Deputat Monica Berescu,  
Deputat Filip Havârneanu  
Senator Cristi Berea,  
Senator Marius Bodea,  
USR 

Modernizarea, eficientizarea și 
gestionarea inteligentă a 
infrastructurii de iluminat public în 
comuna Mircești, jud Iași. 

 

Sursa de finanţare:  

Prin redistribuire din sumele 
prevăzute din creditele de angajament 
la Anexa nr.3/65/02/ MINISTERUL 
FINANȚELOR PUBLICE - 
ACȚIUNI GENERALE/ Capitol 
5000/Grupa 55/ TITLUL VII ALTE 
TRANSFERURI.

138. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
capitolul 5001, grupa/titlul 51, articolul 02 

Se propune alocarea sumei de 210 mii lei 
pentru proiectul Reabilitare și dotare Cămin 
Cultural, sat Iugani, com Mircești, jud Iași. 

Autorii amendamentului:  
Deputat Monica Berescu,  
Deputat Filip Havârneanu  
Senator Cristi Berea,  
Senator Marius Bodea,  
USR 

Reabilitare și dotare Cămin Cultural, 
sat Iugani, com Mircești, jud Iași- 
sprijin cofinanțare 210 mii lei 

 

Prin redistribuire din sumele 
prevăzute in Anexa 3/15/02 – 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice Si Administrației 

 

Sursa de finanţare:  

Capitolul ‚Locuințe, Servicii și 
Dezvoltare Publică’, Titlul 51 
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‘Transferuri între Unități ale 
Administrației Publice’, Articol 2 
‚Transferuri de capital’, Alineat 38 ‚ 
Programul Național de Dezvoltare 
Locală (Etapa I) Cod 1284. 

139. Anexa nr. 3/15/01 
Capitolul: 7000 
Titlul: 71 
Articolul: „02 Transferuri de Capital” 

Se propune suplimentarea bugetului sector 5 
al Municipiului București cu 20.000 mii lei 
pentru obiectivul de investiții Creșă / Centru 
de zi in sectorul 5. 
 
Cristina Prună – Deputat USR 
 

Alocarea sumei este necesară 
începerii lucrărilor în privința 
construcția primei creșe / centru de zi 
pentru copii cu vârste cuprinse 11 
luni  - 36 de luni. 
 
În acest moment solicitarea de locuri 
în creșe este acoperită (parțial) din 
partea administrației sector 5 prin 
închirieri de spații cu 16-
19€/mp/lună.  
 
Sursa de finanțare:  
Se diminuează bugetul 
Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației (anexa nr. 
3/28) la capitolul 5001, titlul 51, 
articolul 02, alineatul 54, Programul 
național de investiții "Anghel 
Saligny" cu suma de 20.000 mii lei.

140. Anexa nr. 3/15/01 
Capitolul: 7000 
Titlul: 71 
Articolul: „02 Transferuri de Capital” 

Se propune suplimentarea bugetului Sector 5 
al Municipiului București cu 25.000 mii lei 
pentru obiectivul de investiții Locuințe 
Sociale pentru relocarea și refacerea zonelor 
cunoscute ca ghetouri, din sectorul 5. 
 
Cristina Prună – Deputat USR 
 

Primăria Sectorului 5 nu are nicio 
unitate locativă destinată cazurilor 
sociale, iar an de an se înregistrează 
sute de solicitări în acest sens. 
Suplimentar, există 3-4 zone de 
garsoniere confort III (16-18 mp) 
care nu corespund standardelor de 
locuire și unde este nevoie urgentă de 
a interveni pentru asigurarea 
siguranței sanitare în zona 



67 
 

(Ghetourile Ferentari, Zăbrăuți, Iacob 
Andrei, Petre Tunsul, Aleea 
Livezilor, etc.) 
 
Sursa de finanțare:  
Se diminuează bugetul Ministerului 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației (anexa nr. 3/28) la 
capitolul 5001, titlul 51, articolul 02, 
alineatul 54, Programul național de 
investiții "Anghel Saligny" cu suma 
de 25.000 mii lei.

141. Anexa nr. 3/15/01 
Capitolul: 7000 
Titlul: 71 
Articolul: „02 Transferuri de Capital” 

Se propune suplimentarea bugetului Sector 5 
al Municipiului București cu 25.000 mii lei 
pentru obiectivul de investiții Reconstrucție și 
extindere Policlinica Rahova, în sectorul 5. 
 
Cristina Prună – Deputat USR 
 
 

Sectorul 5 nu are nicio Policlinica 
prin care sa se adreseze locuitorilor 
săi care nu-si permit servicii medicale 
oferite de sistemul privat. Reamintesc 
ca statistic ponderea celor fără 
posibilități este covârșitoare fata de 
cei care pot. 
 
Sursa de finanțare:  
Se diminuează bugetul Ministerului 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației (anexa nr. 3/28) la 
capitolul 5001, titlul 51, articolul 02, 
alineatul 54, Programul național de 
investiții "Anghel Saligny" cu suma 
de 25.000 mii lei.

142. Anexa nr. 3/15/01 
Capitolul: 7000 
Titlul: 71 
Articolul: „02 Transferuri de Capital” 

Se propune suplimentarea bugetului Sector 5 
al Municipiului București cu 7.000 mii lei 
pentru obiectivele de investiții Amenajare 
Parc zona Str. Cooperativei și a Parc în Str. 
Antiaeriana din sectorul 5. 
 
Cristina Prună – Deputat USR 
 

Sectorul 5 este pe ultimul loc din 
București privind numărul de 
mp/locuitor în ceea ce privește spațiul 
verde. 
 
Sursa de finanțare: Se diminuează 
bugetul Ministerului Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
(anexa nr. 3/28) la capitolul 5001, 
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titlul 51, articolul 02, alineatul 54, 
Programul național de investiții 
"Anghel Saligny" cu suma de 7.000 
mii lei.

143. Anexa Nr. 3 / 15 / 26 Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice Şi Administrației 

Autogreder pentru comuna lopătari, jud. 
Buzău - 600 mii lei 
 
Emanuel Ungureanu, deputat USR 

În comuna Lopătari există 370 km de 
drumuri comunale și sătești, pietruite 
sau din pământ, și niciun metru de 
asfalt - doar cu un autogreder în 
proprietate primăria ar putea 
administra eficient infrastructura 
rutieră până la modernizarea 
drumurilor 
 
Sursa de finanțare: Se diminuează 
bugetul Ministerului Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
(anexa nr. 3/28) la capitolul 5001, 
titlul 51, articolul 02, alineatul 54, 
Programul național de investiții 
"Anghel Saligny" cu suma de 600 mii 
lei 

144. Anexa Nr. 3 / 15 / 26 Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
 

Microbuz pentru comuna Lopătari, jud. Buzău 
- 60 mii lei 
 
Emanuel Ungureanu, deputat USR 

Sursa de finanțare: Se diminuează 
bugetul Ministerului Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
(anexa nr. 3/28) la capitolul 5001, 
titlul 51, articolul 02, alineatul 54, 
Programul național de investiții 
"Anghel Saligny" cu suma de 60 mii 
lei 

145. Anexa Nr. 3 / 15 / 26 Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administratiei, 
Subprogramul Săli de sport 
 

Construcție și dotare baza sportivă în 
municipiul Buzău cu suma de 990 mii lei 

Sursa de finanțare: Se diminuează 
bugetul Ministerului Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
(anexa nr. 3/28) la capitolul 5001, 
titlul 51, articolul 02, alineatul 54, 
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Programul național de investiții 
"Anghel Saligny" cu suma de 990 mii 
lei 

146. Anexa Nr. 3 / 15 / 26 Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administratiei, 
Subprogramul Bazine de Înot 
 

Construcție bazin înot - municipiul Buzău, cu 
suma de 123.000 mii lei

Sursa de finanțare: Se diminuează 
bugetul Ministerului Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
(anexa nr. 3/28) la capitolul 5001, 
titlul 51, articolul 02, alineatul 54, 
Programul național de investiții 
"Anghel Saligny" cu suma de 
123.000 mii lei 

147. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
capitolul 5001, grupa/titlul 51, articolul 02, 

Se propune alocarea sumei de 45 mii lei 
pentru proiectul:   Modernizarea, 
eficientizarea și gestionarea inteligentă a 
infrastructurii de iluminat public în comuna 
Mircești, jud Iași. 

 

Autorii amendamentului:  
Deputat Monica Berescu,  
Deputat Filip Havârneanu  
Senator Cristi Berea,  
Senator Marius Bodea,  
USR 

Modernizarea, eficientizarea și 
gestionarea inteligentă a 
infrastructurii de iluminat public în 
comuna Mircești, jud Iași. 

 

Sursa de finanţare:  

Prin redistribuire din sumele 
prevăzute din creditele de angajament 
la Anexa nr.3/65/02/ MINISTERUL 
FINANȚELOR PUBLICE - 
ACȚIUNI GENERALE/ Capitol 
5000/Grupa 55/ TITLUL VII ALTE 
TRANSFERURI.

148. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
capitolul 5001, grupa/titlul 51, articolul 02 

Se propune alocarea sumei de 210 mii lei 
pentru proiectul Reabilitare și dotare Cămin 
Cultural, sat Iugani, com Mircești, jud Iași. 

Autorii amendamentului:  
Deputat Monica Berescu,  
Deputat Filip Havârneanu  
Senator Cristi Berea,  

Reabilitare și dotare Cămin Cultural, 
sat Iugani, com Mircești, jud Iași- 
sprijin cofinanțare 210 mii lei 

 

Prin redistribuire din sumele 
prevăzute in Anexa 3/15/02 – 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
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Senator Marius Bodea,  
USR 

Publice Si Administrației 

 

Sursa de finanţare:  

Capitolul ‚Locuințe, Servicii și 
Dezvoltare Publică’, Titlul 51 
‘Transferuri între Unități ale 
Administrației Publice’, Articol 2 
‚Transferuri de capital’, Alineat 38 ‚ 
Programul Național de Dezvoltare 
Locală (Etapa I) Cod 1284. 

149. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
capitolul 5001, grupa/titlul 51, articolul 02 

Se propune alocarea sumei de 42 mii lei 
pentru proiectul Reabilitare și consolidare 
Dispensar medical Mircești, com Mircești, jud 
Iași 
 
Autorii amendamentului:  
Deputat Monica Berescu,  
Deputat Filip Havârneanu  
Senator Cristi Berea,  
Senator Marius Bodea,  
USR 

Reabilitare și consolidare Dispensar 
medical Mircești, com Mircești, jud 
Iași– sprijin Cofinanțare 42 mii lei. 

Sursa de finanţare:  

Prin redistribuire din sumele din 
creditele de angajament prevăzute la 
Anexa nr.3/65/02/ MINISTERUL 
FINANȚELOR PUBLICE - 
ACȚIUNI GENERALE/ Capitol 
5000/Grupa 55/ TITLUL VII ALTE 
TRANSFERURI.

150. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
capitolul 5001, grupa/titlul 51, articolul 02 

Se propune alocarea sumei de 61 mii lei 
pentru proiectul Reabilitare și modernizare 
Școală gimnazială Iugani, com Mircești, 
Județul Iași 
Autorii amendamentului:  
Deputat Monica Berescu,  
Deputat Filip Havârneanu  
Senator Cristi Berea,  
Senator Marius Bodea,  
USR

Reabilitare și modernizare Școală 
gimnazială Iugani, com Mircești, 
Județul Iași –sprijin cofinanțare 61 
mii lei 

Sursa de finanţare:  

Prin redistribuire din sumele 
prevăzute din creditele de angajament 
la Anexa nr.3/65/02/ MINISTERUL 
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FINANȚELOR PUBLICE - 
ACȚIUNI GENERALE/ Capitol 
5000/Grupa 55/ TITLUL VII ALTE 
TRANSFERURI.

151. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
capitolul 5001, grupa/titlul 51, articolul 02 

Se propune alocarea sumei de 120 mii lei 
pentru proiectul Înființare grădiniță în comuna 
Mircești, jud Iași. 
 
Autorii amendamentului:  
Deputat Monica Berescu,  
Deputat Filip Havârneanu  
Senator Cristi Berea,  
Senator Marius Bodea,  
USR 

Înființare grădiniță în comuna 
Mircești, jud Iași - sprijin cofinanțare 
120 mii lei 

Sursa de finanţare:  

Prin redistribuire din sumele 
prevăzute în Anexa 3/15/02 – 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 

Capitolul ‚Locuințe, Servicii și 
Dezvoltare Publică’, Titlul 51 
‘Transferuri între Unități ale 
Administrației Publice’, Articol 2 
‚Transferuri de capital’, Alineat 38 ‚ 
Programul Național de Dezvoltare 
Locală (Etapa I) Cod 1284. 

152. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
capitolul 5001, grupa/titlul 51, articolul 02 

Se propune alocarea sumei de 450 mii lei 
pentru proiectul: Modernizare drumuri locale 
în comuna Mircești. 
 
Autorii amendamentului:  
Deputat Monica Berescu,  
Deputat Filip Havârneanu  
Senator Cristi Berea,  
Senator Marius Bodea,  
USR 

Modernizare drumuri locale în 
comuna Mircești - sprijin Cofinanțare 
450 mii lei 

Sursa de finanţare:  

 

Prin redistribuire din sumele 
prevăzute din creditele de angajament 
la Anexa nr.3/65/02/ MINISTERUL 
FINANȚELOR PUBLICE - 
ACȚIUNI GENERALE/ Capitol 
5000/Grupa 55/ TITLUL VII ALTE 
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TRANSFERURI.
153. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării, 

Lucrărilor Publice și Administrației 
capitolul 5001, grupa/titlul 51, articolul 02, 
alineatul 05  

Se propune alocarea sumei de 180 mii lei 
pentru proiectul: Actualizare PUG, Studii 
Geo, Topo, com Mircești, jud Iași  
 
Autorii amendamentului:  
Deputat Monica Berescu,  
Deputat Filip Havârneanu  
Senator Cristi Berea,  
Senator Marius Bodea,  
USR

Actualizare PUG, Studii Geo, Topo, 
com Mircești, jud Iași - 180 mii lei 

Sursa de finanţare:  

Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa nr.3/65/02/ 
MINISTERUL FINANȚELOR 
PUBLICE - ACȚIUNI GENERALE/ 
Capitol 5000/Grupa 55/ TITLUL VII 
ALTE TRANSFERURI.

154. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
capitolul 5001, grupa/titlul 51, articolul 02 

Se propune alocarea sumei de 500 mii lei 
pentru proiectul: Amenajare drumuri de 
interes local – 5000 mp trotuare în satele 
Mircești și Iugani Etapa 2 
 
 
Autorii amendamentului:  
Deputat Monica Berescu,  
Deputat Filip Havârneanu  
Senator Cristi Berea,  
Senator Marius Bodea,  
USR 

Amenajare drumuri de interes local – 
5000 mp trotuare în satele Mircești și 
Iugani Etapa 2. – 500 mii lei 

Sursa de finanţare:  

Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației 

Capitolul ‚Locuințe, Servicii și 
Dezvoltare Publică’, Titlul 51 
‘Transferuri între Unități ale 
Administrației Publice’, Articol 2 
‚Transferuri de capital’, Alineat 38 ‚ 
Programul Național de Dezvoltare 
Locală (Etapa I) Cod 1284. 

155. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
capitolul 5001, grupa/titlul 51, articolul 02 

Se propune alocarea sumei de 500 mii lei 
pentru proiectul: Amenajare spații publice cu 
secțiuni destinate sportului și mișcării în aer 
liber pentru dezvoltarea capacității 
psihomotorii la copii și prevenirea bolilor 
cardiovasculare la vârstnici în satele Mircești 

Amenajare spații publice cu secțiuni 
destinate sportului și mișcării în aer 
liber pentru dezvoltarea capacității 
psihomotorii la copii și prevenirea 
bolilor cardiovasculare la vârstnici în 
satele Mircești și Iugani – 500 mii lei 
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și Iugani. 
 
 
Autorii amendamentului:  
Deputat Monica Berescu,  
Deputat Filip Havârneanu  
Senator Cristi Berea,  
Senator Marius Bodea,  
USR

Sursa de finanţare:  

Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa nr.3/65/02/ 
MINISTERUL FINANȚELOR 
PUBLICE - ACȚIUNI GENERALE/ 
Capitol 5000/Grupa 55/ TITLUL VII 
ALTE TRANSFERURI. 

156. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
capitolul 5001, grupa/titlul 51, articolul 02 

Se propune alocarea sumei de 350 mii lei 
pentru proiectul: Modernizare sistemului de 
apă și canalizare prin construirea unui bazin 
de apă potabilă și finalizarea investiției pentru 
obiectivul Stație de pompare a apelor uzate în 
Mircești. 
 
Autorii amendamentului:  
Deputat Monica Berescu,  
Deputat Filip Havârneanu  
Senator Cristi Berea,  
Senator Marius Bodea,  
USR 

Modernizare sistemului de apă și 
canalizare prin construirea unui bazin 
de apă potabilă și finalizarea 
investiției pentru obiectivul Stație de 
pompare a apelor uzate în Mircești – 
350 mii lei 

Sursa de finanţare:  

Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa nr.3/65/02/ 
MINISTERUL FINANȚELOR 
PUBLICE - ACȚIUNI GENERALE/ 
Capitol 5000/Grupa 55/ TITLUL VII 
ALTE TRANSFERURI.

157. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
capitolul 5001, grupa/titlul 51, articolul 02 

Se propune alocarea sumei de 11.421 mii lei 
pentru proiectul: Modernizare prin asfaltare 
strazi in comuna Valea Lupului, jud Iasi. 
 
Autorii amendamentului:  
Deputat Monica Berescu,  
Deputat Filip Havârneanu  
Senator Cristi Berea,  
Senator Marius Bodea,  
USR 

Modernizare prin asfaltare strazi in 
comuna Valea Lupului, jud Iași - 
11,421,890.74 lei 

 

Sursa de finanţare:  

Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice Si 
Administrației 

Capitolul ‚Locuințe, Servicii și 
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Dezvoltare Publică’, Titlul 51 
‘Transferuri între Unități ale 
Administrației Publice’, Articol 2 
‚Transferuri de capital’, Alineat 38 ‚ 
Programul Național de Dezvoltare 
Locală (Etapa I) Cod 1284. 

158. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
capitolul 5001, grupa/titlul 51, articolul 02 

Se propune alocarea sumei de 200 mii lei 
pentru proiectul: Construirea unui Teren de 
Sport în comuna Movileni, jud. Iași. 
 
Autorii amendamentului:  
Deputat Monica Berescu,  
Deputat Filip Havârneanu  
Senator Cristi Berea,  
Senator Marius Bodea,  
USR 

Construirea unui Teren de Sport în 
comuna Movileni, jud. Iași - 200.000 
lei 

 

Sursa de finanţare:  

Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa nr.3/65/02/ 
MINISTERUL FINANȚELOR 
PUBLICE - ACȚIUNI GENERALE/ 
Capitol 5000/Grupa 55/ TITLUL VII 
ALTE TRANSFERURI.

159. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
capitolul 5001, grupa/titlul 51, articolul 02 

Se propune alocarea sumei de 150 mii lei 
pentru Studiu de fezabilitate centru 
educational tehnic în Comuna Movileni, Jud. 
Iasi. 
 
Autorii amendamentului:  
Deputat Monica Berescu,  
Deputat Filip Havârneanu  
Senator Cristi Berea,  
Senator Marius Bodea,  
USR 

Sursa de finanţare:  

Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației 

Capitolul ‚Locuințe, Servicii și 
Dezvoltare Publică’, Titlul 51 
‘Transferuri între Unități ale 
Administrației Publice’, Articol 2 
‚Transferuri de capital’, Alineat 38 ‚ 
Programul Național de Dezvoltare 
Locală (Etapa I).

160. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
capitolul 5001, grupa/titlul 51, articolul 02 

Se propune alocarea sumei de 400 mii lei 
pentru proiectul: Construirea a patru garduri 
împrejmuitoare la cele patru școli din Comuna 

Construirea a patru garduri 
împrejmuitoare la cele patru școli din 
Comuna Movileni, jud. Iași - 400.000 
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Movileni, jud. Iași  
 
Autorii amendamentului:  
Deputat Monica Berescu,  
Deputat Filip Havârneanu  
Senator Cristi Berea,  
Senator Marius Bodea,  
USR 

lei 

Sursa de finanţare:  

Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa nr.3/65/02/ 
MINISTERUL FINANȚELOR 
PUBLICE - ACȚIUNI GENERALE/ 
Capitol 5000/Grupa 55/ TITLUL VII 
ALTE TRANSFERURI.

161. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
capitolul 5001, grupa/titlul 51, articolul 02, 
alineatul 05 

Se propune alocarea sumei de 100 mii lei 
pentru proiectul: Actualizare PUG, studii 
Geo, Topo Comuna Movileni, jud. Iași-  
 
Autorii amendamentului:  
Deputat Monica Berescu,  
Deputat Filip Havârneanu  
Senator Cristi Berea,  
Senator Marius Bodea,  
USR 

Actualizare PUG, studii Geo, Topo 
Comuna Movileni, jud. Iași- 100.000 
lei 

Sursa de finanţare:  

Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa nr.3/65/02/ 
MINISTERUL FINANȚELOR 
PUBLICE - ACȚIUNI GENERALE/ 
Capitol 5000/Grupa 55/ TITLUL VII 
ALTE TRANSFERURI.

162. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
capitolul 5001, grupa/titlul 51, articolul 02,  

Se propune alocarea sumei de 200 mii lei 
pentru proiectul:  
Finalizare investiție - Construire Dispensar 
Uman Comuna Movileni, jud. Iași 
 
Autorii amendamentului:  
Deputat Monica Berescu,  
Deputat Filip Havârneanu  
Senator Cristi Berea,  
Senator Marius Bodea,  
USR

Finalizare investiție - Construire 
Dispensar Uman Comuna Movileni, 
jud. Iași - 200.000 lei 

Sursa de finanţare:  

Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa nr.3/65/02/ 
MINISTERUL FINANȚELOR 
PUBLICE - ACȚIUNI GENERALE/ 
Capitol 5000/Grupa 55/ TITLUL VII 
ALTE TRANSFERURI.

163. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
capitolul 5001, grupa/titlul 51, articolul 02,  

Se propune alocarea sumei de 500 mii lei 
pentru proiectul:  
Finalizare investiție - Modernizare Drumuri 
Locale în Comuna Movileni, jud. Iași  

Finalizare investiție - Modernizare 
Drumuri Locale în Comuna 
Movileni, jud. Iași - 500.000 lei 
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Autorii amendamentului:  
Deputat Monica Berescu,  
Deputat Filip Havârneanu  
Senator Cristi Berea,  
Senator Marius Bodea,  
USR 

Sursa de finanţare:  

Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice Si 
Administrației 

Capitolul ‚Locuințe, Servicii și 
Dezvoltare Publică’, Titlul 51 
‘Transferuri între Unități ale 
Administrației Publice’, Articol 2 
‚Transferuri de capital’, Alineat 38 ‚ 
Programul Național de Dezvoltare 
Locală (Etapa I) Cod 1284. 

164. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
capitolul 5001, grupa/titlul 51, articolul 02,  

Se propune alocarea sumei de 150 mii lei 
pentru proiectul:  
Construire Sala de Sport în Localitatea Larga 
Jijia, Comuna Movileni, jud. Iași - SF și 
proiectare  
Autorii amendamentului:  
Deputat Monica Berescu,  
Deputat Filip Havârneanu  
Senator Cristi Berea,  
Senator Marius Bodea,  
USR 

Construire Sala de Sport în 
Localitatea Larga Jijia, Comuna 
Movileni, jud. Iași - SF și proiectare - 
150.000 lei 

Sursa de finanţare:  

Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației 

Capitolul ‚Locuințe, Servicii și 
Dezvoltare Publică’, Titlul 51 
‘Transferuri între Unități ale 
Administrației Publice’, Articol 2 
‚Transferuri de capital’, Alineat 38 ‚ 
Programul Național de Dezvoltare 
Locală (Etapa I) Cod 1284. 

165. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 

Se propune alocarea sumei de 250 mii lei 
pentru proiectul:  

Achiziționarea unui autobuz școlar 
pentru comuna Miroslava, jud. Iasi, 
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capitolul 5001, grupa/titlul 51, articolul 02,  Achiziționarea unui autobuz școlar pentru 
comuna Miroslava, jud. Iasi,  
 
Autorii amendamentului:  
Deputat Monica Berescu,  
Deputat Filip Havârneanu  
Senator Cristi Berea,  
Senator Marius Bodea,  
USR

finanțare 250 mii lei 

Sursa de finanţare:  

Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa nr.3/65/02/ 
MINISTERUL FINANȚELOR 
PUBLICE - ACȚIUNI GENERALE/ 
Capitol 5000/Grupa 55/ TITLUL VII 
ALTE TRANSFERURI.

166. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
capitolul 5001, grupa/titlul 51, articolul 02,  

Se propune alocarea sumei de 300 mii lei 
pentru proiectul:  
Amenajarea unui teren multisport în satul 
Horpaz, comuna Miroslava, jud. Iași  
 
Autorii amendamentului:  
Deputat Monica Berescu,  
Deputat Filip Havârneanu  
Senator Cristi Berea,  
Senator Marius Bodea,  
USR 

Amenajarea unui teren multisport în 
satul Horpaz, comuna Miroslava, jud. 
Iasi, suma 300.000 lei 

 

Sursa de finanţare:  

Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa nr.3/65/02/ 
MINISTERUL FINANȚELOR 
PUBLICE - ACȚIUNI GENERALE/ 
Capitol 5000/Grupa 55/ TITLUL VII 
ALTE TRANSFERURI.

167. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
capitolul 5001, grupa/titlul 51, articolul 02,  

Se propune alocarea sumei de 200 mii lei 
pentru proiectul:  
Parc de joacă în sat Vorovești, comuna 
Miroslava, jud Iași - 200 mii lei 
Autorii amendamentului:  
Deputat Monica Berescu,  
Deputat Filip Havârneanu  
Senator Cristi Berea,  
Senator Marius Bodea,  
USR 

Parc de joacă în sat Vorovești, 
comuna Miroslava, jud Iași – 200 mii 
lei 

Sursa de finanţare:  

Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa nr.3/65/02/ 
MINISTERUL FINANȚELOR 
PUBLICE – ACȚIUNI GENERALE/ 
Capitol 5000/Grupa 55/ TITLUL VII 
ALTE TRANSFERURI.

168. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 

Se propune alocarea sumei de 500 mii lei 
pentru proiectul:  

Proiectare și instalare sistem de 
supraveghere video in comuna 
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capitolul 5001, grupa/titlul 51, articolul 02,  Proiectare si instalare sistem de supraveghere 
video in comuna Miroslava, jud. Iași, suma 
500000 lei 
 
Autorii amendamentului:  
Deputat Monica Berescu,  
Deputat Filip Havârneanu  
Senator Cristi Berea,  
Senator Marius Bodea,  
USR 

Miroslava, jud. Iași, suma 500.000 lei 

 

Sursa de finanţare:  

Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa nr.3/65/02/ 
MINISTERUL FINANȚELOR 
PUBLICE - ACȚIUNI GENERALE/ 
Capitol 5000/Grupa 55/ TITLUL VII 
ALTE TRANSFERURI.

169. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
capitolul 5001, grupa/titlul 51, articolul 02,  

Se propune alocarea sumei de 500 mii lei 
pentru proiectul:  
Construirea unei săli de sport în comuna 
Andrieseni, jud. Iași,  

 
Autorii amendamentului:  
Deputat Monica Berescu,  
Deputat Filip Havârneanu  
Senator Cristi Berea,  
Senator Marius Bodea,  
USR 

Construirea unei săli de sport în 
comuna Andrieseni, jud. Iași,  

suma 500.000 lei. 

 

Sursa de finanţare:  

Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa nr.3/65/02/ 
MINISTERUL FINANȚELOR 
PUBLICE - ACȚIUNI GENERALE/ 
Capitol 5000/Grupa 55/ TITLUL VII 
ALTE TRANSFERURI.

170. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
capitolul 5001, grupa/titlul 51, articolul 02 

Se propune alocarea sumei de 125 mii lei 
pentru proiectul:  
Dotarea unui cabinet stomatologic, comuna 
Andrieseni, 
 
Autorii amendamentului:  
Deputat Monica Berescu,  
Deputat Filip Havârneanu  
Senator Cristi Berea,  
Senator Marius Bodea,  
USR

Dotarea unui cabinet stomatologic, 
comuna Andrieseni, suma 125.000 

Sursa de finanţare:  

Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa nr.3/65/02/ 
MINISTERUL FINANȚELOR 
PUBLICE - ACȚIUNI GENERALE/ 
Capitol 5000/Grupa 55/ TITLUL VII 
ALTE TRANSFERURI. 
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171. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
capitolul 5001, grupa/titlul 51, articolul 02 

Se propune alocarea sumei de 100 mii lei 
pentru proiectul:  
Reabilitare și dotare Cămin Cultural, comuna 
Dolhesti, jud. Iasi,  
 
Autorii amendamentului:  
Deputat Monica Berescu,  
Deputat Filip Havârneanu  
Senator Cristi Berea,  
Senator Marius Bodea,  
USR 

Sursa de finanţare:  

Reabilitare și dotare Cămin Cultural, 
comuna Dolhesti, jud. Iași, suma 
100000 

 

Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa nr.3/65/02/ 
MINISTERUL FINANȚELOR 
PUBLICE - ACȚIUNI GENERALE/ 
Capitol 5000/Grupa 55/ TITLUL VII 
ALTE TRANSFERURI.

172. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
capitolul 5001, grupa/titlul 51, articolul 02 

Se propune alocarea sumei de 250 mii lei 
cofinanțare consolidare  și dotare Cămin 
Cultural, sat Poieni, comuna Schitu Duca, jud. 
Iași 
 
Autorii amendamentului:  
Deputat Monica Berescu,  
Deputat Filip Havârneanu  
Senator Cristi Berea,  
Senator Marius Bodea,  
USR

Sursa de finanțare: 

Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa 3/15/02 – 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației,  

capitolul 5001, grupa/titlul 51, 
articolul 02 

173. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
capitolul 5001, grupa/titlul 51, articolul 02 

Se propune alocarea sumei de 250 mii lei 
pentru reabilitare, consolidare si dotare Cămin 
Cultural, sat Pocreaca, comuna Schitu Duca, 
jud. Iasi 
 
Autorii amendamentului:  
Deputat Monica Berescu,  
Deputat Filip Havârneanu  
Senator Cristi Berea,  
Senator Marius Bodea,  
USR

Sursa de finanțare: 

Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa 3/15/02 – 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației capitolul 
5001, grupa/titlul 51, articolul 02, 
Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 
1284 
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174. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
capitolul 5001, grupa/titlul 51, articolul 02 

Se propune alocarea sumei de 100 mii lei 
pentru reabilitare, și modernizare Scoala 
Gimnaziala Poieni, comuna Schitu Duca, jud. 
Iași 
 
Autorii amendamentului:  
Deputat Monica Berescu,  
Deputat Filip Havârneanu  
Senator Cristi Berea,  
Senator Marius Bodea,  
USR

Sursa de finanțare: 

Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa 3/15/02 – 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației capitolul 
5001, grupa/titlul 51, articolul 02, 
Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 
1284 

175. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
capitolul 5001, grupa/titlul 51, articolul 02 

Se propune alocarea sumei de 50 mii lei 
pentru reabilitare, si modernizare Scoala 
Gimnaziala Schitu Duca, comuna Schitu 
Duca, jud. Iasi 
 
Autorii amendamentului:  
Deputat Monica Berescu,  
Deputat Filip Havârneanu  
Senator Cristi Berea,  
Senator Marius Bodea,  
USR

Sursa de finanțare: 

Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa 3/15/02 – 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației capitolul 
5001, grupa/titlul 51, articolul 02, 
Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 
1284 

176. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
capitolul 5001, grupa/titlul 51, articolul 02 

Se propune alocarea sumei de 50 mii lei 
pentru reabilitare, si modernizare Scoala 
Gimnaziala Satu Nou, comuna Schitu Duca, 
jud. Iasi 
 
Autorii amendamentului:  
Deputat Monica Berescu,  
Deputat Filip Havârneanu  
Senator Cristi Berea,  
Senator Marius Bodea,  
USR

Sursa de finanțare: 

Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa 3/15/02 – 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației capitolul 
5001, grupa/titlul 51, articolul 02, 
Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 
1284 

177. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 

Se propune alocarea sumei de 50 mii lei 
pentru reabilitare, si modernizare Scoala 

Sursa de finanțare: 
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capitolul 5001, grupa/titlul 51, articolul 02 Gimnaziala Slobozia, comuna Schitu Duca, 
jud. Iași 
 
Autorii amendamentului:  
Deputat Monica Berescu,  
Deputat Filip Havârneanu  
Senator Cristi Berea,  
Senator Marius Bodea,  
USR

Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa 3/15/02 – 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației capitolul 
5001, grupa/titlul 51, articolul 02, 
Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 
1284 

178. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
capitolul 5001, grupa/titlul 51, articolul 02 

Se propune alocarea sumei de 50 mii lei 
pentru reabilitare, si modernizare Scoala 
Gimnaziala Poiana, comuna Schitu Duca, jud. 
Iasi 
 
Autorii amendamentului:  
Deputat Monica Berescu,  
Deputat Filip Havârneanu  
Senator Cristi Berea,  
Senator Marius Bodea,  
USR

Sursa de finanțare: 

Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa 3/15/02 – 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației capitolul 
5001, grupa/titlul 51, articolul 02, 
Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 
1284 

179. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
capitolul 5001, grupa/titlul 51, articolul 02 

Se propune alocarea sumei de 200 mii lei 
pentru amenajare spații verzi la marginea 
strazilor modernizate in comuna Valea 
Lupului, jud. Iasi 
 
Autorii amendamentului:  
Deputat Monica Berescu,  
Deputat Filip Havârneanu  
Senator Cristi Berea,  
Senator Marius Bodea,  
USR

Sursa de finanțare: 

Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa 3/15/02 – 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației capitolul 
5001, grupa/titlul 51, articolul 02, 
Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 
1284 

180. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
capitolul 5001, grupa/titlul 51, articolul 02 

Se propune alocarea sumei de 200 mii lei 
pentru modernizare Scoala gimnaziala prof. 
Mihai Dumitru, corp A, corp B, corp C prin 
dotare cu instalatii de ventilație centralizate 

Sursa de finanțare: 

Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa 3/15/02 – 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
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sau descentralizate, comuna Valea Lupului, 
jud. Iasi 
 
Autorii amendamentului:  
Deputat Monica Berescu,  
Deputat Filip Havârneanu  
Senator Cristi Berea,  
Senator Marius Bodea,  
USR

Publice și Administrației capitolul 
5001, grupa/titlul 51, articolul 02, 
Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 
1284 

181. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
capitolul 5001, grupa/titlul 51, articolul 02 

Se propune alocarea sumei de 200 mii lei 
reabilitare si modernizare grupuri sanitare 
Liceul Teoretic Lascar Rosetti Raducaneni, 
comuna Raducaneni, jud. Iasi 
 
Autorii amendamentului:  
Deputat Monica Berescu,  
Deputat Filip Havârneanu  
Senator Cristi Berea,  
Senator Marius Bodea,  
USR

Sursa de finanțare: 

Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa 3/15/02 – 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației capitolul 
5001, grupa/titlul 51, articolul 02, 
Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 
1284 

182. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
capitolul 5001, grupa/titlul 51, articolul 02 

Se propune alocarea sumei de 1,5 mil lei 
Infiintare centru de permanenta in comuna 
Raducaneni, jud. Iasi 
 
 
Autorii amendamentului:  
Deputat Monica Berescu,  
Deputat Filip Havârneanu  
Senator Cristi Berea,  
Senator Marius Bodea,  
USR

Sursa de finanțare: 

Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa 3/15/02 – 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației capitolul 
5001, grupa/titlul 51, articolul 02, 
Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 
1284 

183. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
capitolul 5001, grupa/titlul 51, articolul 02 

Se propune alocarea sumei de 50 mii lei 
pentru întocmirea documentației tehnice 
DALI (plan topo + studiu geotehnic + audit 
energetic si expertiza tehnica) pentru 

Sursa de finanțare: 

Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa 3/15/02 – 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
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schimbarea destinatiei corpului Scoala 
Horodistea din satul Horodistea, comuna 
Cotnari, jud. Iasi in centru social destinat 
persoanelor varstnice 
 
Autorii amendamentului:  
Deputat Monica Berescu,  
Deputat Filip Havârneanu  
Senator Cristi Berea,  
Senator Marius Bodea,  
USR

Publice și Administrației capitolul 
5001, grupa/titlul 51, articolul 02, 
Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 
1284 

184. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
capitolul 5001, grupa/titlul 51, articolul 02 

Se propune alocarea sumei de 50 mii lei 
pentru amenajare și dotare parc de joacă în 
satul Zbereni, comuna Cotnari, jud. Iași 
 
Autorii amendamentului:  
Deputat Monica Berescu,  
Deputat Filip Havârneanu  
Senator Cristi Berea,  
Senator Marius Bodea,  
USR

Sursa de finanțare: 

Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa 3/15/02 – 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației capitolul 
5001, grupa/titlul 51, articolul 02, 
Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 
1284 

185. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
capitolul 5001, grupa/titlul 51, articolul 02 

Se propune alocarea sumei de 50 mii lei 
pentru amenajare si dotare parc de joaca in 
satul Cirjoaia, comuna Cotnari, jud. Iasi 
 
Autorii amendamentului:  
Deputat Monica Berescu,  
Deputat Filip Havârneanu  
Senator Cristi Berea,  
Senator Marius Bodea,  
USR

Sursa de finanțare: 

Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa 3/15/02 – 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației capitolul 
5001, grupa/titlul 51, articolul 02, 
Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 
1284 

186. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
capitolul 5001, grupa/titlul 51, articolul 02 

Se propune alocarea sumei de 50 mii lei 
pentru amenajare si dotare parc de joaca in 
satul Hodora, comuna Cotnari, jud. Iasi 
 

Sursa de finanțare: 

Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa 3/15/02 – 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
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Autorii amendamentului:  
Deputat Monica Berescu,  
Deputat Filip Havârneanu  
Senator Cristi Berea,  
Senator Marius Bodea,  
USR

Publice și Administrației capitolul 
5001, grupa/titlul 51, articolul 02, 
Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 
1284 

187. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
capitolul 5001, grupa/titlul 51, articolul 02 

Se propune alocarea sumei de 400 mii lei 
pentru amenajare și dotare parc de joacă în 
satul Ciocarlesti, comuna Scanteia, jud. Iași 
 
Autorii amendamentului:  
Deputat Monica Berescu,  
Deputat Filip Havârneanu  
Senator Cristi Berea,  
Senator Marius Bodea,  
USR

Sursa de finanțare: 

Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa 3/15/02 – 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației capitolul 
5001, grupa/titlul 51, articolul 02, 
Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 
1284 

188. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
capitolul 5001, grupa/titlul 51, articolul 02 

Se propune alocarea sumei de 350 mii lei 
pentru modernizare teren de sport, sat Lunca 
Rares, comuna Scanteia, jud. Iași 
 
Autorii amendamentului:  
Deputat Monica Berescu,  
Deputat Filip Havârneanu  
Senator Cristi Berea,  
Senator Marius Bodea,  
USR

Sursa de finanțare: 

Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa 3/15/02 – 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației capitolul 
5001, grupa/titlul 51, articolul 02, 
Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 
1284 

189. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
capitolul 5001, grupa/titlul 51, articolul 02 

Se propune alocarea sumei de 400 mii lei 
pentru modernizare teren de sport, sat 
Bodesti, comuna Scanteia, jud. Iasi 
 
Autorii amendamentului:  
Deputat Monica Berescu,  
Deputat Filip Havârneanu  
Senator Cristi Berea,  
Senator Marius Bodea,  

Sursa de finanțare: 

Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa 3/15/02 – 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației capitolul 
5001, grupa/titlul 51, articolul 02, 
Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 
1284
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USR
190. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării, 

Lucrărilor Publice și Administrației 
capitolul 5001, grupa/titlul 51, articolul 02 

Se propune alocarea sumei de 3 mil lei pentru 
construcție și dotare cresa, sat Scanteia, 
comuna Scanteia, jud. Iași 
Autorii amendamentului:  
Deputat Monica Berescu,  
Deputat Filip Havârneanu  
Senator Cristi Berea,  
Senator Marius Bodea,  
USR 

Sursa de finanțare: 

Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa 3/15/02 – 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației capitolul 
5001, grupa/titlul 51, articolul 02, 
Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 
1284

191. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
capitolul 5001, grupa/titlul 51, articolul 02 

Se propune alocarea sumei de 4 mil lei pentru 
dezvoltare infrastructură apă și apă uzată, 
comuna Scanteia, jud. Iasi 
 
Autorii amendamentului:  
Deputat Monica Berescu,  
Deputat Filip Havârneanu  
Senator Cristi Berea,  
Senator Marius Bodea,  
USR

Sursa de finanțare: 

Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa 3/15/02 – 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației capitolul 
5001, grupa/titlul 51, articolul 02, 
Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 
1284 

192. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
capitolul 5001, grupa/titlul 51, articolul 02 

Se propune alocarea sumei de 400 mii lei 
pentru Achiziția a 2 microbuze școlare pentru 
cele 2 școli gimnaziale din comuna Scânteia, 
jud. Iași 
 
Autorii amendamentului:  
Deputat Monica Berescu,  
Deputat Filip Havârneanu  
Senator Cristi Berea,  
Senator Marius Bodea,  
USR

Sursa de finanțare: 

Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa 3/15/02 – 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației capitolul 
5001, grupa/titlul 51, articolul 02, 
Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 
1284 

193. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
capitolul 5001, grupa/titlul 51, articolul 02 

Se propune alocarea sumei de 800 mii lei 
pentru modernizare drumuri interes local 2.5 
km, comuna Scanteia, jud Iași 
 

Sursa de finanțare: 

Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa 3/15/02 – 
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Autorii amendamentului:  
Deputat Monica Berescu,  
Deputat Filip Havârneanu  
Senator Cristi Berea,  
Senator Marius Bodea,  
USR

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației capitolul 
5001, grupa/titlul 51, articolul 02, 
Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 
1284 

194. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
capitolul 5001, grupa/titlul 51, articolul 02 

Se propune alocarea sumei de 4 mil lei pentru 
construcție și dotare cresa în cartierul Ștefan 
cel Mare, comuna Tomesti, jud. Iași 
Autorii amendamentului:  
Deputat Monica Berescu,  
Deputat Filip Havârneanu  
Senator Cristi Berea,  
Senator Marius Bodea,  
USR 

Sursa de finanțare: 

Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa 3/15/02 – 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației capitolul 
5001, grupa/titlul 51, articolul 02, 
Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 
1284

195. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
capitolul 5001, grupa/titlul 51, articolul 02 

Se propune alocarea sumei de 90 mii lei 
pentru Amenajare și marcare treceri de pietoni 
pe raza comunei Tomesti, jud. Iasi- 5 buc. 
 
Autorii amendamentului:  
Deputat Monica Berescu,  
Deputat Filip Havârneanu  
Senator Cristi Berea,  
Senator Marius Bodea,  
USR

Sursa de finanțare: 

Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa 3/15/02 – 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației capitolul 
5001, grupa/titlul 51, articolul 02, 
Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 
1284 

196. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
capitolul 5001, grupa/titlul 51, articolul 02 

Se propune alocarea sumei de 2,7 mil lei 
pentru modernizare drumuri de interes local, 
comuna Tomesti, jud. Iasi 
 
Autorii amendamentului:  
Deputat Monica Berescu,  
Deputat Filip Havârneanu  
Senator Cristi Berea,  
Senator Marius Bodea,  
USR

Sursa de finanțare: 

Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa 3/15/02 – 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației capitolul 
5001, grupa/titlul 51, articolul 02, 
Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 
1284 
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197. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
capitolul 5001, grupa/titlul 51, articolul 02 

Se propune alocarea sumei de 50 mii lei 
pentru reabilitare și modernizare Școala 
Gimnaziala Ion Haulica Ipatele, structura 
Cuza Voda, comuna Ipatele, jud. Iași 
 
Autorii amendamentului:  
Deputat Monica Berescu,  
Deputat Filip Havârneanu  
Senator Cristi Berea,  
Senator Marius Bodea,  
USR

Sursa de finanțare: 

Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa 3/15/02 – 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației capitolul 
5001, grupa/titlul 51, articolul 02, 
Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 
1284 

198. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
capitolul 5001, grupa/titlul 51, articolul 02 

Se propune alocarea sumei de 10 mii lei 
pentru Reabilitare și consolidare Dispensar 
medical, sat Cuza Vodă și sat Bicu, comuna 
Ipatele, jud. Iași 
 
Autorii amendamentului:  
Deputat Monica Berescu,  
Deputat Filip Havârneanu  
Senator Cristi Berea,  
Senator Marius Bodea,  
USR

Sursa de finanțare: 

Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa 3/15/02 – 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației capitolul 
5001, grupa/titlul 51, articolul 02, 
Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 
1284 

199. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
capitolul 5001, grupa/titlul 51, articolul 02 

Se propune alocarea sumei de 200 mii lei 
pentru reabilitare și dotare Cămin Cultural, sat 
Cuza Voda, comuna Ipatele, jud. Iași 
 
Autorii amendamentului:  
Deputat Monica Berescu,  
Deputat Filip Havârneanu  
Senator Cristi Berea,  
Senator Marius Bodea,  
USR

Sursa de finanțare: 

Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa 3/15/02 – 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației capitolul 
5001, grupa/titlul 51, articolul 02, 
Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 
1284 

200. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
capitolul 5001, grupa/titlul 51, articolul 02 

Se propune alocarea sumei de 400 mii lei 
pentru modernizare teren sport în sat 
FÂNTÂNELE, comuna FÂNTÂNELE, jud 

Sursa de finanțare: 

Din creditele de angajament 
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Iași 
 
Autorii amendamentului:  
Deputat Monica Berescu,  
Deputat Filip Havârneanu  
Senator Cristi Berea,  
Senator Marius Bodea,  
USR

prevăzute la Anexa 3/15/02 – 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației capitolul 
5001, grupa/titlul 51, articolul 02, 
Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 
1284 

201. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
capitolul 5001, grupa/titlul 51, articolul 02 

Se propune alocarea sumei de 200 mii lei 
pentru achiziția de microbuz scolar, 16+1 
locuri pentru transportul elevilor de la Scoala 
Cuza Vodă la Scoala cu clasele I-VIII, sat 
Cuza Voda, comuna Ipatele, jud. Iași 
 
Autorii amendamentului:  
Deputat Monica Berescu,  
Deputat Filip Havârneanu  
Senator Cristi Berea,  
Senator Marius Bodea,  
USR

Sursa de finanțare: 

Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa 3/15/02 – 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației capitolul 
5001, grupa/titlul 51, articolul 02, 
Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 
1284 

202. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
capitolul 5001, grupa/titlul 51, articolul 02 

Se propune alocarea sumei de 10 mii lei 
pentru construcția unui teren de sport pentru 
tinerii din comuna Ipatele, jud. Iași 
Autorii amendamentului:  
Deputat Monica Berescu,  
Deputat Filip Havârneanu  
Senator Cristi Berea,  
Senator Marius Bodea,  
USR 

Sursa de finanțare: 

Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa 3/15/02 – 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației capitolul 
5001, grupa/titlul 51, articolul 02, 
Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 
1284

203. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
capitolul 5001, grupa/titlul 51, articolul 02 

Se propune alocarea sumei de 10 mii lei 
pentru reabilitare și consolidare Monumentul 
eroilor din cele doua războaie mondiale, sat 
Cuza Voda, comuna Ipatele, jud. Iași 
 
Autorii amendamentului:  

Sursa de finanțare: 

Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa 3/15/02 – 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației capitolul 
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Deputat Monica Berescu,  
Deputat Filip Havârneanu  
Senator Cristi Berea,  
Senator Marius Bodea,  
USR

5001, grupa/titlul 51, articolul 02, 
Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 
1284 

204. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
capitolul 5001, grupa/titlul 51, articolul 02 

Se propune alocarea sumei de 10 mii lei 
pentru parc de joacă pentru copii, sat Cuza 
Voda, comuna Ipatele, jud. Iași 
 
Autorii amendamentului:  
Deputat Monica Berescu,  
Deputat Filip Havârneanu  
Senator Cristi Berea,  
Senator Marius Bodea,  
USR

Sursa de finanțare: 

Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa 3/15/02 – 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației capitolul 
5001, grupa/titlul 51, articolul 02, 
Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 
1284 

205. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
capitolul 5001, grupa/titlul 51, articolul 02 

Se propune alocarea sumei de 300 mii lei 
pentru teren sport, comuna Belcesti, jud. Iași 
 
Autorii amendamentului:  
Deputat Monica Berescu,  
Deputat Filip Havârneanu  
Senator Cristi Berea,  
Senator Marius Bodea,  
USR 

Sursa de finanțare: 

Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa 3/15/02 – 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației capitolul 
5001, grupa/titlul 51, articolul 02, 
Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 
1284

206. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
capitolul 5001, grupa/titlul 51, articolul 02 

Se propune alocarea sumei de 1 mil lei pentru 
renovare și extindere dispensar comunal, 
comuna Belcesti, jud Iași 
 
Autorii amendamentului:  
Deputat Monica Berescu,  
Deputat Filip Havârneanu  
Senator Cristi Berea,  
Senator Marius Bodea,  
USR

Sursa de finanțare: 

Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa 3/15/02 – 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației capitolul 
5001, grupa/titlul 51, articolul 02, 
Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 
1284 
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207. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
capitolul 5001, grupa/titlul 51, articolul 02 

Se propune alocarea sumei de 2 mil lei pentru 
instalare rețea hidrant pentru finalizare 
Campus Școlar "Liceul Tehnologic Victor 
Mihăilescu Craiu", comuna Belcești, jud Iași 
Autorii amendamentului:  
Deputat Monica Berescu,  
Deputat Filip Havârneanu  
Senator Cristi Berea,  
Senator Marius Bodea,  
USR

Sursa de finanțare: 

Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa 3/15/02 – 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației capitolul 
5001, grupa/titlul 51, articolul 02, 
Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 
1284 

208. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
capitolul 5001, grupa/titlul 51, articolul 02 

Se propune alocarea sumei de 200 mii lei 
pentru reabilitarea Bisericii din satul Cuza 
Voda, comuna Ipatele, jud. Iași 
 
Autorii amendamentului:  
Deputat Monica Berescu,  
Deputat Filip Havârneanu  
Senator Cristi Berea,  
Senator Marius Bodea,  
USR

Sursa de finanțare: 

Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa 3/15/02 – 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației capitolul 
5001, grupa/titlul 51, articolul 02, 
Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 
1284 

209. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
capitolul 5001, grupa/titlul 51, articolul 02 

Se propune alocarea sumei de 10 mii lei 
pentru amenajarea unui muzeu satesc ,,Casa 
Bunicilor'', comuna Ipatele, jud. Iasi 
 
Autorii amendamentului:  
Deputat Monica Berescu,  
Deputat Filip Havârneanu  
Senator Cristi Berea,  
Senator Marius Bodea,  
USR

Sursa de finanțare: 

Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa 3/15/02 – 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației capitolul 
5001, grupa/titlul 51, articolul 02, 
Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 
1284 

210. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
capitolul 5001, grupa/titlul 51, articolul 02 

Se propune alocarea sumei de 265.000 mii lei 
pentru construire pod, cartier Chihan, sat 
Lunca Cetatuii, comuna Ciurea, jud. Iasi 
 
Autorii amendamentului:  

Sursa de finanțare: 

Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa 3/15/02 – 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației capitolul 
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Deputat Monica Berescu,  
Deputat Filip Havârneanu  
Senator Cristi Berea,  
Senator Marius Bodea,  
USR

5001, grupa/titlul 51, articolul 02, 
Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 
1284 

211. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
capitolul 5001, grupa/titlul 51, articolul 02 

Se propune alocarea sumei de 1.000 mii lei 
pentru finalizare investitie- canalizare in 
cartierul Tineretului, cartierul Astoria, 
cartierul Editurii, comuna Ciurea, jud. Iasi  
 
Autorii amendamentului:  
Deputat Monica Berescu,  
Deputat Filip Havârneanu  
Senator Cristi Berea,  
Senator Marius Bodea,  
USR

Sursa de finanțare: 

Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa 3/15/02 – 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației capitolul 
5001, grupa/titlul 51, articolul 02, 
Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 
1284 

212. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
capitolul 5001, grupa/titlul 51, articolul 02 

Se propune alocarea sumei de 50 mii lei 
pentru realizare canalizare cartier Chihan, 
comuna Ciurea, jud. Iasi 
 
Autorii amendamentului:  
Deputat Monica Berescu,  
Deputat Filip Havârneanu  
Senator Cristi Berea,  
Senator Marius Bodea,  
USR

Sursa de finanțare: 

Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa 3/15/02 – 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației capitolul 
5001, grupa/titlul 51, articolul 02, 
Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 
1284 

213. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
capitolul 5001, grupa/titlul 51, articolul 02 

Se propune alocarea sumei de 345 mii lei 
pentru amenajare dispensar medical, sat 
Ciurea, comuna Ciurea, jud. Iasi 
 
Autorii amendamentului:  
Deputat Monica Berescu,  
Deputat Filip Havârneanu  
Senator Cristi Berea,  
Senator Marius Bodea,  

Sursa de finanțare: 

Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa 3/15/02 – 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației capitolul 
5001, grupa/titlul 51, articolul 02, 
Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 
1284
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USR
214. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării, 

Lucrărilor Publice și Administrației 
capitolul 5001, grupa/titlul 51, articolul 02 

Se propune alocarea sumei de 800 mii lei 
pentru asfaltare DC29- str. Pinului, sat Lunca 
Cetatuii- sat Hlincea, comuna Ciurea, jud. Iași 
 
Autorii amendamentului:  
Deputat Monica Berescu,  
Deputat Filip Havârneanu  
Senator Cristi Berea,  
Senator Marius Bodea,  
USR

Sursa de finanțare: 

Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa 3/15/02 – 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației capitolul 
5001, grupa/titlul 51, articolul 02, 
Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 
1284 

215. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
capitolul 5001, grupa/titlul 51, articolul 02 

Se propune alocarea sumei de 500 mii lei 
pentru amenajare platforma pentru resturi 
vegetale, sat Lunca Cetatuii, comuna Ciurea, 
jud. Iași 
 
Autorii amendamentului:  
Deputat Monica Berescu,  
Deputat Filip Havârneanu  
Senator Cristi Berea,  
Senator Marius Bodea,  
USR

Sursa de finanțare: 

Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa 3/15/02 – 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației capitolul 
5001, grupa/titlul 51, articolul 02, 
Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 
1284 

216. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
capitolul 5001, grupa/titlul 51, articolul 02 

Se propune alocarea sumei de 2.500 mi lei 
pentru Construire creșă, sat Hlincea, comuna 
Ciurea, jud Iași 
 
Autorii amendamentului:  
Deputat Monica Berescu,  
Deputat Filip Havârneanu  
Senator Cristi Berea,  
Senator Marius Bodea,  
USR

Sursa de finanțare: 

Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa 3/15/02 – 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației capitolul 
5001, grupa/titlul 51, articolul 02, 
Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 
1284 

217. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
capitolul 5001, grupa/titlul 51, articolul 02 

Se propune alocarea sumei de 3.000 mii lei 
pentru școală I-VIII - sat Visan, comuna 
Barnova, jud Iași 

Sursa de finanțare: 

Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa 3/15/02 – 
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Autorii amendamentului:  
Deputat Monica Berescu,  
Deputat Filip Havârneanu  
Senator Cristi Berea,  
Senator Marius Bodea,  
USR

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației capitolul 
5001, grupa/titlul 51, articolul 02, 
Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 
1284 

218. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
capitolul 5001, grupa/titlul 51, articolul 02 

Se propune alocarea sumei de 100 mii lei 
pentru reabilitare str. Sf. Mina - sat Cercu, 
comuna Barnova, jud Iași (1,5 km) 
 
Autorii amendamentului:  
Deputat Monica Berescu,  
Deputat Filip Havârneanu  
Senator Cristi Berea,  
Senator Marius Bodea,  
USR

Sursa de finanțare: 

Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa 3/15/02 – 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației capitolul 
5001, grupa/titlul 51, articolul 02, 
Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 
1284 

219. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
capitolul 5001, grupa/titlul 51, articolul 02 

Se propune alocarea sumei de 2,5 mil lei 
pentru asfaltare drum comunal DC 13 Cârlig-
Cuza Vodă, comuna Popricani, jud Iași, 3,5 
km 
 
Autorii amendamentului:  
Deputat Monica Berescu,  
Deputat Filip Havârneanu  
Senator Cristi Berea,  
Senator Marius Bodea,  
USR

Sursa de finanțare: 

Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa 3/15/02 – 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației capitolul 
5001, grupa/titlul 51, articolul 02, 
Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 
1284 

220. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
capitolul 5001, grupa/titlul 51, articolul 02 

Se propune alocarea sumei de 40 mii lei 
pentru amenajarea unui muzeu al satului, sat 
Zlodica, comuna Ceplenita, jud. Iași 
 
Autorii amendamentului:  
Deputat Monica Berescu,  
Deputat Filip Havârneanu  

Sursa de finanțare: 

Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa 3/15/02 – 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației capitolul 
5001, grupa/titlul 51, articolul 02, 
Alineat 38 ‚ Programul Național de 
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Senator Cristi Berea,  
Senator Marius Bodea,  
USR

Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 
1284 

221. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
capitolul 5001, grupa/titlul 51, articolul 02 

Se propune alocarea sumei de 100 mii lei 
pentru reabilitare, consolidare și dotare 
Dispensar medical, sat Stolniceni Prajescu, 
jud Iași 
 
Autorii amendamentului:  
Deputat Monica Berescu,  
Deputat Filip Havârneanu  
Senator Cristi Berea,  
Senator Marius Bodea,  
USR

Sursa de finanțare: 

Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa 3/15/02 – 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației capitolul 
5001, grupa/titlul 51, articolul 02, 
Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 
1284 

222. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
capitolul 5001, grupa/titlul 51, articolul 02 

Se propune alocarea sumei de 100 mii lei 
pentru extinderea rețelei de apă și canalizare 
în sat Stolniceni Prajescu, jud Iași 
 
Autorii amendamentului:  
Deputat Monica Berescu,  
Deputat Filip Havârneanu  
Senator Cristi Berea,  
Senator Marius Bodea,  
USR

Sursa de finanțare: 

Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa 3/15/02 – 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației capitolul 
5001, grupa/titlul 51, articolul 02, 
Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 
1284 

223. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
capitolul 5001, grupa/titlul 51, articolul 02 

Se propune alocarea sumei de 50 mii lei 
pentru reabilitare și dotare Cămin Cultural, sat 
Cozmești, comuna Stolniceni-Prajescu, jud 
Iași 
 
Autorii amendamentului:  
Deputat Monica Berescu,  
Deputat Filip Havârneanu  
Senator Cristi Berea,  
Senator Marius Bodea,  
USR

Sursa de finanțare: 

Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa 3/15/02 – 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației capitolul 
5001, grupa/titlul 51, articolul 02, 
Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 
1284 
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224. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
capitolul 5001, grupa/titlul 51, articolul 02 

Se propune alocarea sumei de 100 mii lei 
pentru Închiderea gropii de gunoi din sat 
Stolniceni Prajescu, comuna Stolniceni-
Prajescu, jud Iași 
 
Autorii amendamentului:  
Deputat Monica Berescu,  
Deputat Filip Havârneanu  
Senator Cristi Berea,  
Senator Marius Bodea,  
USR

Sursa de finanțare: 

Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa 3/15/02 – 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației capitolul 
5001, grupa/titlul 51, articolul 02, 
Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 
1284 

225. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
capitolul 5001, grupa/titlul 51, articolul 02 

Se propune alocarea sumei de 100 mii lei 
pentru asfaltarea drumurilor secundare în 
comuna Stolniceni Prajescu, jud. Iași 
 
Autorii amendamentului:  
Deputat Monica Berescu,  
Deputat Filip Havârneanu  
Senator Cristi Berea,  
Senator Marius Bodea,  
USR

Sursa de finanțare: 

Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa 3/15/02 – 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației capitolul 
5001, grupa/titlul 51, articolul 02, 
Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 
1284 

226. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
capitolul 5001, grupa/titlul 51, articolul 02 

Se propune alocarea sumei de 9 mil lei pentru 
Construirea unui bazin de înot în Pașcani, jud 
Iași 
 
Autorii amendamentului:  
Deputat Monica Berescu,  
Deputat Filip Havârneanu  
Senator Cristi Berea,  
Senator Marius Bodea,  
USR

Sursa de finanțare: 

Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa 3/15/02 – 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației capitolul 
5001, grupa/titlul 51, articolul 02, 
Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 
1284 

227. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
capitolul 5001, grupa/titlul 51, articolul 02 

Se propune alocarea sumei de 400 mii lei 
pentru reabilitare și modernizare teren sport 
(teren sport multifuncțional cu pistă de 
alergat), sat Valea Seacă, comuna Valea 

Sursa de finanțare: 

Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa 3/15/02 – 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
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Seacă, Județul Iași 
 
Autorii amendamentului:  
Deputat Monica Berescu,  
Deputat Filip Havârneanu  
Senator Cristi Berea,  
Senator Marius Bodea,  
USR

Publice și Administrației capitolul 
5001, grupa/titlul 51, articolul 02, 
Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 
1284 

228. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
capitolul 5001, grupa/titlul 51, articolul 02 

Se propune alocarea sumei de 1000 mii lei 
pentru reabilitare și dotare Cămin Cultural, sat 
Valea Seacă, comuna Valea Seacă, jud Iași 
Autorii amendamentului:  
Deputat Monica Berescu,  
Deputat Filip Havârneanu  
Senator Cristi Berea,  
Senator Marius Bodea,  
USR 

Sursa de finanțare: 

Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa 3/15/02 – 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației capitolul 
5001, grupa/titlul 51, articolul 02, 
Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 
1284

229. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
capitolul 5001, grupa/titlul 51, articolul 02 

Se propune alocarea sumei de 4500 mii lei 
pentru asfaltare drumuri comunale cu ieșire în 
DJ208 pe o lungime de 6 Km din sat Valea 
Seacă, comuna Valea Seacă, jud Iași  
 
Autorii amendamentului:  
Deputat Monica Berescu,  
Deputat Filip Havârneanu  
Senator Cristi Berea,  
Senator Marius Bodea,  
USR

Sursa de finanțare: 

Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa 3/15/02 – 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației capitolul 
5001, grupa/titlul 51, articolul 02, 
Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 
1284 

230. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
capitolul 5001, grupa/titlul 51, articolul 02 

Se propune alocarea sumei de 8 mil lei pentru 
construcție sala de sport în sat Popești, com 
Popești, jud Iași 
 
Autorii amendamentului:  
Deputat Monica Berescu,  
Deputat Filip Havârneanu 

Sursa de finanțare: 

Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa 3/15/02 – 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației capitolul 
5001, grupa/titlul 51, articolul 02, 
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Senator Cristi Berea,  
Senator Marius Bodea,  
USR

Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 
1284

231. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
capitolul 5001, grupa/titlul 51, articolul 02 

Se propune alocarea sumei de 500 mii lei 
pentru reabilitare și modernizare scoala 
primara Hândrești, comuna Oțeleni, jud Iași 
 
Autorii amendamentului:  
Deputat Monica Berescu,  
Deputat Filip Havârneanu  
Senator Cristi Berea,  
Senator Marius Bodea,  
USR

Sursa de finanțare: 

Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa 3/15/02 – 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației capitolul 
5001, grupa/titlul 51, articolul 02, 
Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 
1284 

232. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
capitolul 5001, grupa/titlul 51, articolul 02 

Se propune alocarea sumei de 1500 mii lei 
pentru achizitionarea unui laborator mobil de 
monitorizare si analiza a calitatii aerului, 
Mun. Iasi, jud. Iasi 
 
Autorii amendamentului:  
Deputat Monica Berescu,  
Deputat Filip Havârneanu  
Senator Cristi Berea,  
Senator Marius Bodea,  
USR

Sursa de finanțare: 

Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa 3/15/02 – 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației capitolul 
5001, grupa/titlul 51, articolul 02, 
Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 
1284 

233. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
capitolul 5001, grupa/titlul 51, articolul 02 

Se propune alocarea sumei de 500 mii lei 
pentru proiectare si amenajare a 15 km de 
pista de biciclete, Mun. Iasi, jud. Iasi 
 
Autorii amendamentului:  
Deputat Monica Berescu,  
Deputat Filip Havârneanu  
Senator Cristi Berea,  
Senator Marius Bodea,  
USR

Sursa de finanțare: 

Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa 3/15/02 – 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației capitolul 
5001, grupa/titlul 51, articolul 02, 
Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 
1284 

234. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării, Se propune alocarea sumei de 150 mii lei Sursa de finanțare: 
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Lucrărilor Publice și Administrației 
capitolul 5001, grupa/titlul 51, articolul 02 

pentru amenajare loc de joaca, sat Dancu, 
comuna Holboca, jud. Iasi 
 
Autorii amendamentului:  
Deputat Monica Berescu,  
Deputat Filip Havârneanu  
Senator Cristi Berea,  
Senator Marius Bodea,  
USR

Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa 3/15/02 – 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației capitolul 
5001, grupa/titlul 51, articolul 02, 
Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 
1284 

235. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
capitolul 5001, grupa/titlul 51, articolul 02 

Se propune alocarea sumei de 150 mii lei 
pentru amenajare loc de joaca, sat Rusenii 
Noi, comuna Holboca, jud. Iasi 
 
Autorii amendamentului:  
Deputat Monica Berescu,  
Deputat Filip Havârneanu  
Senator Cristi Berea,  
Senator Marius Bodea,  
USR

Sursa de finanțare: 

Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa 3/15/02 – 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației capitolul 
5001, grupa/titlul 51, articolul 02, 
Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 
1284 

236. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
capitolul 5001, grupa/titlul 51, articolul 02 

Se propune alocarea sumei de 150 mii lei 
pentru amenajare loc de joaca, sat Valea 
Lunga, comuna Holboca, jud. Iasi 
 
Autorii amendamentului:  
Deputat Monica Berescu,  
Deputat Filip Havârneanu  
Senator Cristi Berea,  
Senator Marius Bodea,  
USR

Sursa de finanțare: 

Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa 3/15/02 – 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației capitolul 
5001, grupa/titlul 51, articolul 02, 
Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 
1284 

237. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
capitolul 5001, grupa/titlul 51, articolul 02 

Se propune alocarea sumei de 150 mii lei 
pentru amenajare loc de joaca, comuna 
Cristesti, jud. Iasi, finantare sprijin 150 mii lei 
 
Autorii amendamentului:  
Deputat Monica Berescu,  

Sursa de finanțare: 

Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa 3/15/02 – 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației capitolul 
5001, grupa/titlul 51, articolul 02, 
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Deputat Filip Havârneanu  
Senator Cristi Berea,  
Senator Marius Bodea,  
USR

Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 
1284 

238. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
capitolul 5001, grupa/titlul 51, articolul 02 

Se propune alocarea sumei de 150 mii lei 
pentru amenajare loc de joaca, comuna 
Holboca, jud. Iasi 
 
Autorii amendamentului:  
Deputat Monica Berescu,  
Deputat Filip Havârneanu  
Senator Cristi Berea,  
Senator Marius Bodea,  
USR

Sursa de finanțare: 

Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa 3/15/02 – 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației capitolul 
5001, grupa/titlul 51, articolul 02, 
Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 
1284 

239. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
capitolul 5001, grupa/titlul 51, articolul 02 

Se propune alocarea sumei de 150 mii lei 
pentru amenajare loc de joaca, sat Orzeni, 
comuna Holboca, jud. Iasi 
 
Autorii amendamentului:  
Deputat Monica Berescu,  
Deputat Filip Havârneanu  
Senator Cristi Berea,  
Senator Marius Bodea,  
USR

Sursa de finanțare: 

Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa 3/15/02 – 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației capitolul 
5001, grupa/titlul 51, articolul 02, 
Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 
1284 

240. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
capitolul 5001, grupa/titlul 51, articolul 02 

Se propune alocarea sumei de 500 mii lei 
pentru amenajare si dotare sala 
multifunctionala pentru activitati culturale si 
sportive, oras Harlau, jud. Iasi 
 
Autorii amendamentului:  
Deputat Monica Berescu,  
Deputat Filip Havârneanu  
Senator Cristi Berea,  
Senator Marius Bodea,  
USR

Sursa de finanțare: 

Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa 3/15/02 – 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației capitolul 
5001, grupa/titlul 51, articolul 02, 
Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 
1284 
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241. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
capitolul 5001, grupa/titlul 51, articolul 02 

Se propune alocarea sumei de 52,6 mil lei 
pentru refunctionalizare, reabilitare corp C1 
liceu si corp C2 canina Aleea Mihail 
Sadoveanu, nr. 46, Mun. Iasi, jud. Iasi, Scoala 
Normala ,,Vasile Lupu'' Iasi 
 
Autorii amendamentului:  
Deputat Monica Berescu,  
Deputat Filip Havârneanu  
Senator Cristi Berea,  
Senator Marius Bodea,  
USR

Sursa de finanțare: 

Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa 3/15/02 – 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației capitolul 
5001, grupa/titlul 51, articolul 02, 
Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 
1284 

242. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
capitolul 5001, grupa/titlul 51, articolul 02 

Se propune alocarea sumei de 7,2 mil lei 
pentru executie sali de sport scolare la scolile 
gimnaziale ,,George Cosbuc'', ,,Alexandru 
Vlahuta'' si ,,Nicolae Iorga'' din Mun. Iasi, 
jud. Iasi 
 
Autorii amendamentului:  
Deputat Monica Berescu,  
Deputat Filip Havârneanu  
Senator Cristi Berea,  
Senator Marius Bodea,  
USR

Sursa de finanțare: 

Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa 3/15/02 – 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației capitolul 
5001, grupa/titlul 51, articolul 02, 
Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 
1284 

243. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
capitolul 5001, grupa/titlul 51, articolul 02 

Se propune alocarea sumei de 15 mil lei 
pentru demarare execuție lucrare pasaj 
subteran în Manta Roșie. 
 
Autorii amendamentului:  
Deputat Monica Berescu,  
Deputat Filip Havârneanu  
Senator Cristi Berea,  
Senator Marius Bodea,  
USR

Sursa de finanțare: 

Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa 3/15/02 – 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației capitolul 
5001, grupa/titlul 51, articolul 02, 
Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 
1284 
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244. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
capitolul 5001, grupa/titlul 51, articolul 02 

Se propune alocarea sumei de 260 mil lei 
pentru demarare executie lucrari de construire 
a unei sali de sport cu 10.000 locuri, spatii de 
parcare si spatii cu specific comercial si alte 
functiuni, Mun. Iasi, jud. Iasi 
 
Autorii amendamentului:  
Deputat Monica Berescu,  
Deputat Filip Havârneanu  
Senator Cristi Berea,  
Senator Marius Bodea,  
USR

Sursa de finanțare: 

Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa 3/15/02 – 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației capitolul 
5001, grupa/titlul 51, articolul 02, 
Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 
1284 

245. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
capitolul 5001, grupa/titlul 51, articolul 02 

Se propune alocarea sumei de 16 mil lei 
pentru demarare executie lucrare de 
amenajare arhitecturala raul Bahlui prin 
construirea a patru debarcadere, trei poduri 
pietonale, sapte platforme belvedere, piste de 
alergat, locuri de stat insotite de pergole, zona 
iluminata arhitectural pe intreg perimetrul, iar 
alimentarea cu energie electrica se va face cu 
o microhidrocentrala; Mun. Iasi, jud. Iasi 
 
Autorii amendamentului:  
Deputat Monica Berescu,  
Deputat Filip Havârneanu  
Senator Cristi Berea,  
Senator Marius Bodea,  
USR

Sursa de finanțare: 

Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa 3/15/02 – 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației capitolul 
5001, grupa/titlul 51, articolul 02, 
Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 
1284 

246. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
capitolul 5001, grupa/titlul 51, articolul 02 

Se propune alocarea sumei de 3200 mii lei 
pentru înființare trotuar și hidraulică DJ280E / 
Valea Rediului, județul Iași 
 
Autorii amendamentului:  
Deputat Monica Berescu,  
Deputat Filip Havârneanu 

Sursa de finanțare: 

Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa 3/15/02 – 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației capitolul 
5001, grupa/titlul 51, articolul 02, 
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Senator Cristi Berea,  
Senator Marius Bodea,  
USR

Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 
1284

247. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
capitolul 5001, grupa/titlul 51, articolul 02 

Se propune alocarea sumei de 750 mii lei 
pentru înființare centru de permanență în 
comuna Rediu, județul Iași  
 
Autorii amendamentului:  
Deputat Monica Berescu,  
Deputat Filip Havârneanu  
Senator Cristi Berea,  
Senator Marius Bodea,  
USR

Sursa de finanțare: 

Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa 3/15/02 – 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației capitolul 
5001, grupa/titlul 51, articolul 02, 
Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 
1284 

248. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
capitolul 5001, grupa/titlul 51, articolul 02 

Se propune alocarea sumei de 800 mii lei 
pentru reabilitare drumuri comunale, comuna 
Rediu, județul Iași 
 
Autorii amendamentului:  
Deputat Monica Berescu,  
Deputat Filip Havârneanu  
Senator Cristi Berea,  
Senator Marius Bodea,  
USR

Sursa de finanțare: 

Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa 3/15/02 – 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației capitolul 
5001, grupa/titlul 51, articolul 02, 
Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 
1284 

249. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
capitolul 5001, grupa/titlul 51, articolul 02 

Se propune alocarea sumei de 200 mii lei 
pentru creare acces auto, pietonal, ziduri de 
sprijin și amenajare Școala 
Gimnazială Rediu, Județul Iași 
 
Autorii amendamentului:  
Deputat Monica Berescu,  
Deputat Filip Havârneanu  
Senator Cristi Berea,  
Senator Marius Bodea,  
USR

Sursa de finanțare: 

Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa 3/15/02 – 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației capitolul 
5001, grupa/titlul 51, articolul 02, 
Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 
1284 

250. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării, Se propune alocarea sumei de 200 mii lei Sursa de finanțare: 
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Lucrărilor Publice și Administrației 
capitolul 5001, grupa/titlul 51, articolul 02 

pentru amenajare trotuare și curte interioară 
Școala Gimnazială Rediu, 
Județul Iași. 
 
Autorii amendamentului:  
Deputat Monica Berescu,  
Deputat Filip Havârneanu  
Senator Cristi Berea,  
Senator Marius Bodea,  
USR

Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa 3/15/02 – 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației capitolul 
5001, grupa/titlul 51, articolul 02, 
Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 
1284 

251. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
capitolul 5001, grupa/titlul 51, articolul 02 

Se propune alocarea sumei de 500 mii lei 
pentru proiectul: Amenajare spații publice cu 
secțiuni destinate sportului și mișcării în aer 
liber pentru dezvoltarea capacității 
psihomotorii la copii și prevenirea bolilor 
cardiovasculare la vârstnici în satele Mircești 
și Iugani. 
 
 
Autorii amendamentului:  
Deputat Monica Berescu,  
Deputat Filip Havârneanu  
Senator Cristi Berea,  
Senator Marius Bodea,  
USR

Amenajare spații publice cu secțiuni 
destinate sportului și mișcării în aer 
liber pentru dezvoltarea capacității 
psihomotorii la copii și prevenirea 
bolilor cardiovasculare la vârstnici în 
satele Mircești și Iugani – 500 mii lei 

Sursa de finanţare:  

Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa nr.3/65/02/ 
MINISTERUL FINANȚELOR 
PUBLICE - ACȚIUNI GENERALE/ 
Capitol 5000/Grupa 55/ TITLUL VII 
ALTE TRANSFERURI. 

252. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
capitolul 5001, grupa/titlul 51, articolul 02 

Se propune alocarea sumei de 350 mii lei 
pentru proiectul: Modernizare sistemului de 
apă și canalizare prin construirea unui bazin 
de apă potabilă și finalizarea investiției pentru 
obiectivul Stație de pompare a apelor uzate în 
Mircești. 
 
Autorii amendamentului:  
Deputat Monica Berescu,  
Deputat Filip Havârneanu  

Modernizare sistemului de apă și 
canalizare prin construirea unui bazin 
de apă potabilă și finalizarea 
investiției pentru obiectivul Stație de 
pompare a apelor uzate în Mircești – 
350 mii lei 

Sursa de finanţare:  

Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa nr.3/65/02/ 
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Senator Cristi Berea,  
Senator Marius Bodea,  
USR 

MINISTERUL FINANȚELOR 
PUBLICE - ACȚIUNI GENERALE/ 
Capitol 5000/Grupa 55/ TITLUL VII 
ALTE TRANSFERURI.

253. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
capitolul 5001, grupa/titlul 51, articolul 02 

Se propune alocarea sumei de 11.421 mii lei 
pentru proiectul: Modernizare prin asfaltare 
strazi in comuna Valea Lupului, jud Iasi. 
 
Autorii amendamentului:  
Deputat Monica Berescu,  
Deputat Filip Havârneanu  
Senator Cristi Berea,  
Senator Marius Bodea,  
USR 

Modernizare prin asfaltare strazi in 
comuna Valea Lupului, jud Iași - 
11,421,890.74 lei 

 

Sursa de finanţare:  

Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice Si 
Administrației 

Capitolul ‚Locuințe, Servicii și 
Dezvoltare Publică’, Titlul 51 
‘Transferuri între Unități ale 
Administrației Publice’, Articol 2 
‚Transferuri de capital’, Alineat 38 ‚ 
Programul Național de Dezvoltare 
Locală (Etapa I) Cod 1284. 

254. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
capitolul 5001, grupa/titlul 51, articolul 02 

Se propune alocarea sumei de 200 mii lei 
pentru proiectul: Construirea unui Teren de 
Sport în comuna Movileni, jud. Iași. 
 
Autorii amendamentului:  
Deputat Monica Berescu,  
Deputat Filip Havârneanu  
Senator Cristi Berea,  
Senator Marius Bodea,  
USR 

Construirea unui Teren de Sport în 
comuna Movileni, jud. Iași - 200.000 
lei 

 

Sursa de finanţare:  

Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa nr.3/65/02/ 
MINISTERUL FINANȚELOR 
PUBLICE - ACȚIUNI GENERALE/ 
Capitol 5000/Grupa 55/ TITLUL VII 
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ALTE TRANSFERURI.
255. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării, 

Lucrărilor Publice și Administrației 
capitolul 5001, grupa/titlul 51, articolul 02, 
alineatul 05 

Se propune alocarea sumei de 100 mii lei 
pentru proiectul: Actualizare PUG, studii 
Geo, Topo Comuna Movileni, jud. Iași-  
 
Autorii amendamentului:  
Deputat Monica Berescu,  
Deputat Filip Havârneanu  
Senator Cristi Berea,  
Senator Marius Bodea,  
USR 

Actualizare PUG, studii Geo, Topo 
Comuna Movileni, jud. Iași- 100.000 
lei 

Sursa de finanţare:  

Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa nr.3/65/02/ 
MINISTERUL FINANȚELOR 
PUBLICE - ACȚIUNI GENERALE/ 
Capitol 5000/Grupa 55/ TITLUL VII 
ALTE TRANSFERURI.

256. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
capitolul 5001, grupa/titlul 51, articolul 02,  

Se propune alocarea sumei de 200 mii lei 
pentru proiectul:  
Finalizare investiție - Construire Dispensar 
Uman Comuna Movileni, jud. Iași 
 
Autorii amendamentului:  
Deputat Monica Berescu,  
Deputat Filip Havârneanu  
Senator Cristi Berea,  
Senator Marius Bodea,  
USR

Finalizare investiție - Construire 
Dispensar Uman Comuna Movileni, 
jud. Iași - 200.000 lei 

Sursa de finanţare:  

Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa nr.3/65/02/ 
MINISTERUL FINANȚELOR 
PUBLICE - ACȚIUNI GENERALE/ 
Capitol 5000/Grupa 55/ TITLUL VII 
ALTE TRANSFERURI.

257. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
capitolul 5001, grupa/titlul 51, articolul 02,  

Se propune alocarea sumei de 500 mii lei 
pentru proiectul:  
Finalizare investiție - Modernizare Drumuri 
Locale în Comuna Movileni, jud. Iași  
Autorii amendamentului:  
Deputat Monica Berescu,  
Deputat Filip Havârneanu  
Senator Cristi Berea,  
Senator Marius Bodea,  
USR 

Finalizare investiție - Modernizare 
Drumuri Locale în Comuna 
Movileni, jud. Iași - 500.000 lei 

Sursa de finanţare:  

Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice Si 
Administrației 

Capitolul ‚Locuințe, Servicii și 
Dezvoltare Publică’, Titlul 51 
‘Transferuri între Unități ale 
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Administrației Publice’, Articol 2 
‚Transferuri de capital’, Alineat 38 ‚ 
Programul Național de Dezvoltare 
Locală (Etapa I) Cod 1284. 

258. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
capitolul 5001, grupa/titlul 51, articolul 02,  

Se propune alocarea sumei de 150 mii lei 
pentru proiectul:  
Construire Sala de Sport în Localitatea Larga 
Jijia, Comuna Movileni, jud. Iași - SF și 
proiectare  
Autorii amendamentului:  
Deputat Monica Berescu,  
Deputat Filip Havârneanu  
Senator Cristi Berea,  
Senator Marius Bodea,  
USR 

Construire Sala de Sport în 
Localitatea Larga Jijia, Comuna 
Movileni, jud. Iași - SF și proiectare - 
150.000 lei 

Sursa de finanţare:  

Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației 

Capitolul ‚Locuințe, Servicii și 
Dezvoltare Publică’, Titlul 51 
‘Transferuri între Unități ale 
Administrației Publice’, Articol 2 
‚Transferuri de capital’, Alineat 38 ‚ 
Programul Național de Dezvoltare 
Locală (Etapa I) Cod 1284. 

259. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
capitolul 5001, grupa/titlul 51, articolul 02,  

Se propune alocarea sumei de 250 mii lei 
pentru proiectul:  
Achiziționarea unui autobuz școlar pentru 
comuna Miroslava, jud. Iasi,  
 
Autorii amendamentului:  
Deputat Monica Berescu,  
Deputat Filip Havârneanu  
Senator Cristi Berea,  
Senator Marius Bodea,  
USR

Achiziționarea unui autobuz școlar 
pentru comuna Miroslava, jud. Iasi, 
finanțare 250 mii lei 

Sursa de finanţare:  

Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa nr.3/65/02/ 
MINISTERUL FINANȚELOR 
PUBLICE - ACȚIUNI GENERALE/ 
Capitol 5000/Grupa 55/ TITLUL VII 
ALTE TRANSFERURI.
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260. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
capitolul 5001, grupa/titlul 51, articolul 02,  

Se propune alocarea sumei de 300 mii lei 
pentru proiectul:  
Amenajarea unui teren multisport în satul 
Horpaz, comuna Miroslava, jud. Iași  
 
Autorii amendamentului:  
Deputat Monica Berescu,  
Deputat Filip Havârneanu  
Senator Cristi Berea,  
Senator Marius Bodea,  
USR 

Amenajarea unui teren multisport în 
satul Horpaz, comuna Miroslava, jud. 
Iasi, suma 300.000 lei 

 

Sursa de finanţare:  

Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa nr.3/65/02/ 
MINISTERUL FINANȚELOR 
PUBLICE - ACȚIUNI GENERALE/ 
Capitol 5000/Grupa 55/ TITLUL VII 
ALTE TRANSFERURI.

261. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
capitolul 5001, grupa/titlul 51, articolul 02,  

Se propune alocarea sumei de 200 mii lei 
pentru proiectul:  
Parc de joacă în sat Vorovești, comuna 
Miroslava, jud Iași - 200 mii lei 
Autorii amendamentului:  
Deputat Monica Berescu,  
Deputat Filip Havârneanu  
Senator Cristi Berea,  
Senator Marius Bodea,  
USR 

Parc de joacă în sat Vorovești, 
comuna Miroslava, jud Iași – 200 mii 
lei 

Sursa de finanţare:  

Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa nr.3/65/02/ 
MINISTERUL FINANȚELOR 
PUBLICE – ACȚIUNI GENERALE/ 
Capitol 5000/Grupa 55/ TITLUL VII 
ALTE TRANSFERURI.

262. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
capitolul 5001, grupa/titlul 51, articolul 02,  

Se propune alocarea sumei de 500 mii lei 
pentru proiectul:  
Proiectare si instalare sistem de supraveghere 
video in comuna Miroslava, jud. Iași, suma 
500000 lei 
 
Autorii amendamentului:  
Deputat Monica Berescu,  
Deputat Filip Havârneanu  
Senator Cristi Berea,  
Senator Marius Bodea,  

Proiectare și instalare sistem de 
supraveghere video in comuna 
Miroslava, jud. Iași, suma 500.000 lei 

 

Sursa de finanţare:  

Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa nr.3/65/02/ 
MINISTERUL FINANȚELOR 
PUBLICE - ACȚIUNI GENERALE/ 
Capitol 5000/Grupa 55/ TITLUL VII 
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USR ALTE TRANSFERURI.
263. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării, 

Lucrărilor Publice și Administrației 
capitolul 5001, grupa/titlul 51, articolul 02,  

Se propune alocarea sumei de 500 mii lei 
pentru proiectul:  
Construirea unei săli de sport în comuna 
Andrieseni, jud. Iași,  

 
Autorii amendamentului:  
Deputat Monica Berescu,  
Deputat Filip Havârneanu  
Senator Cristi Berea,  
Senator Marius Bodea,  
USR 

Construirea unei săli de sport în 
comuna Andrieseni, jud. Iași,  

suma 500.000 lei. 

 

Sursa de finanţare:  

Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa nr.3/65/02/ 
MINISTERUL FINANȚELOR 
PUBLICE - ACȚIUNI GENERALE/ 
Capitol 5000/Grupa 55/ TITLUL VII 
ALTE TRANSFERURI.

264. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
capitolul 5001, grupa/titlul 51, articolul 02 

Se propune alocarea sumei de 125 mii lei 
pentru proiectul:  
Dotarea unui cabinet stomatologic, comuna 
Andrieseni, 
 
Autorii amendamentului:  
Deputat Monica Berescu,  
Deputat Filip Havârneanu  
Senator Cristi Berea,  
Senator Marius Bodea,  
USR

Dotarea unui cabinet stomatologic, 
comuna Andrieseni, suma 125.000 

Sursa de finanţare:  

Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa nr.3/65/02/ 
MINISTERUL FINANȚELOR 
PUBLICE - ACȚIUNI GENERALE/ 
Capitol 5000/Grupa 55/ TITLUL VII 
ALTE TRANSFERURI. 

265. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
capitolul 5001, grupa/titlul 51, articolul 02 

Se propune alocarea sumei de 100 mii lei 
pentru proiectul:  
Reabilitare și dotare Cămin Cultural, comuna 
Dolhesti, jud. Iasi,  
 
Autorii amendamentului:  
Deputat Monica Berescu,  
Deputat Filip Havârneanu  
Senator Cristi Berea,  
Senator Marius Bodea, 

Sursa de finanţare:  

Reabilitare și dotare Cămin Cultural, 
comuna Dolhesti, jud. Iași, suma 
100000 

 

Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa nr.3/65/02/ 
MINISTERUL FINANȚELOR 
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USR PUBLICE - ACȚIUNI GENERALE/ 
Capitol 5000/Grupa 55/ TITLUL VII 
ALTE TRANSFERURI.

266. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
capitolul 5001, grupa/titlul 51, articolul 02 

Se propune alocarea sumei de 250 mii lei 
cofinanțare consolidare  și dotare Cămin 
Cultural, sat Poieni, comuna Schitu Duca, jud. 
Iași 
 
Autorii amendamentului:  
Deputat Monica Berescu,  
Deputat Filip Havârneanu  
Senator Cristi Berea,  
Senator Marius Bodea,  
USR

Sursa de finanțare: 

Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa 3/15/02 – 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației,  

capitolul 5001, grupa/titlul 51, 
articolul 02 

267. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
capitolul 5001, grupa/titlul 51, articolul 02 

Se propune alocarea sumei de 250 mii lei 
pentru reabilitare, consolidare si dotare Cămin 
Cultural, sat Pocreaca, comuna Schitu Duca, 
jud. Iasi 
 
Autorii amendamentului:  
Deputat Monica Berescu,  
Deputat Filip Havârneanu  
Senator Cristi Berea,  
Senator Marius Bodea,  
USR

Sursa de finanțare: 

Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa 3/15/02 – 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației capitolul 
5001, grupa/titlul 51, articolul 02, 
Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 
1284 

268. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
capitolul 5001, grupa/titlul 51, articolul 02 

Se propune alocarea sumei de 100 mii lei 
pentru reabilitare, și modernizare Scoala 
Gimnaziala Poieni, comuna Schitu Duca, jud. 
Iași 
 
Autorii amendamentului:  
Deputat Monica Berescu,  
Deputat Filip Havârneanu  
Senator Cristi Berea,  
Senator Marius Bodea, 

Sursa de finanțare: 

Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa 3/15/02 – 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației capitolul 
5001, grupa/titlul 51, articolul 02, 
Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 
1284 
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USR
269. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării, 

Lucrărilor Publice și Administrației 
capitolul 5001, grupa/titlul 51, articolul 02 

Se propune alocarea sumei de 50 mii lei 
pentru reabilitare, si modernizare Scoala 
Gimnaziala Schitu Duca, comuna Schitu 
Duca, jud. Iasi 
 
Autorii amendamentului:  
Deputat Monica Berescu,  
Deputat Filip Havârneanu  
Senator Cristi Berea,  
Senator Marius Bodea,  
USR

Sursa de finanțare: 

Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa 3/15/02 – 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației capitolul 
5001, grupa/titlul 51, articolul 02, 
Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 
1284 

270. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
capitolul 5001, grupa/titlul 51, articolul 02 

Se propune alocarea sumei de 50 mii lei 
pentru reabilitare, si modernizare Scoala 
Gimnaziala Satu Nou, comuna Schitu Duca, 
jud. Iasi 
 
Autorii amendamentului:  
Deputat Monica Berescu,  
Deputat Filip Havârneanu  
Senator Cristi Berea,  
Senator Marius Bodea,  
USR

Sursa de finanțare: 

Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa 3/15/02 – 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației capitolul 
5001, grupa/titlul 51, articolul 02, 
Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 
1284 

271. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
capitolul 5001, grupa/titlul 51, articolul 02 

Se propune alocarea sumei de 50 mii lei 
pentru reabilitare, si modernizare Scoala 
Gimnaziala Slobozia, comuna Schitu Duca, 
jud. Iași 
 
Autorii amendamentului:  
Deputat Monica Berescu,  
Deputat Filip Havârneanu  
Senator Cristi Berea,  
Senator Marius Bodea,  
USR

Sursa de finanțare: 

Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa 3/15/02 – 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației capitolul 
5001, grupa/titlul 51, articolul 02, 
Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 
1284 
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272. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
capitolul 5001, grupa/titlul 51, articolul 02 

Se propune alocarea sumei de 50 mii lei 
pentru reabilitare, si modernizare Scoala 
Gimnaziala Poiana, comuna Schitu Duca, jud. 
Iasi 
 
Autorii amendamentului:  
Deputat Monica Berescu,  
Deputat Filip Havârneanu  
Senator Cristi Berea,  
Senator Marius Bodea,  
USR

Sursa de finanțare: 

Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa 3/15/02 – 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației capitolul 
5001, grupa/titlul 51, articolul 02, 
Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 
1284 

273. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
capitolul 5001, grupa/titlul 51, articolul 02 

Se propune alocarea sumei de 200 mii lei 
pentru amenajare spații verzi la marginea 
strazilor modernizate in comuna Valea 
Lupului, jud. Iasi 
 
Autorii amendamentului:  
Deputat Monica Berescu,  
Deputat Filip Havârneanu  
Senator Cristi Berea,  
Senator Marius Bodea,  
USR

Sursa de finanțare: 

Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa 3/15/02 – 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației capitolul 
5001, grupa/titlul 51, articolul 02, 
Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 
1284 

274. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
capitolul 5001, grupa/titlul 51, articolul 02 

Se propune alocarea sumei de 200 mii lei 
pentru modernizare Scoala gimnaziala prof. 
Mihai Dumitru, corp A, corp B, corp C prin 
dotare cu instalatii de ventilație centralizate 
sau descentralizate, comuna Valea Lupului, 
jud. Iasi 
 
Autorii amendamentului:  
Deputat Monica Berescu,  
Deputat Filip Havârneanu  
Senator Cristi Berea,  
Senator Marius Bodea,  
USR

Sursa de finanțare: 

Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa 3/15/02 – 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației capitolul 
5001, grupa/titlul 51, articolul 02, 
Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 
1284 
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275. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
capitolul 5001, grupa/titlul 51, articolul 02 

Se propune alocarea sumei de 200 mii lei 
reabilitare si modernizare grupuri sanitare 
Liceul Teoretic Lascar Rosetti Raducaneni, 
comuna Raducaneni, jud. Iasi 
 
Autorii amendamentului:  
Deputat Monica Berescu,  
Deputat Filip Havârneanu  
Senator Cristi Berea,  
Senator Marius Bodea,  
USR

Sursa de finanțare: 

Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa 3/15/02 – 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației capitolul 
5001, grupa/titlul 51, articolul 02, 
Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 
1284 

276. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
capitolul 5001, grupa/titlul 51, articolul 02 

Se propune alocarea sumei de 1,5 mil lei 
Infiintare centru de permanenta in comuna 
Raducaneni, jud. Iasi 
 
 
Autorii amendamentului:  
Deputat Monica Berescu,  
Deputat Filip Havârneanu  
Senator Cristi Berea,  
Senator Marius Bodea,  
USR

Sursa de finanțare: 

Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa 3/15/02 – 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației capitolul 
5001, grupa/titlul 51, articolul 02, 
Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 
1284 

277. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
capitolul 5001, grupa/titlul 51, articolul 02 

Se propune alocarea sumei de 50 mii lei 
pentru întocmirea documentației tehnice 
DALI (plan topo + studiu geotehnic + audit 
energetic si expertiza tehnica) pentru 
schimbarea destinatiei corpului Scoala 
Horodistea din satul Horodistea, comuna 
Cotnari, jud. Iasi in centru social destinat 
persoanelor varstnice 
 
Autorii amendamentului:  
Deputat Monica Berescu,  
Deputat Filip Havârneanu  
Senator Cristi Berea, 

Sursa de finanțare: 

Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa 3/15/02 – 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației capitolul 
5001, grupa/titlul 51, articolul 02, 
Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 
1284 
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Senator Marius Bodea,  
USR

278. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
capitolul 5001, grupa/titlul 51, articolul 02 

Se propune alocarea sumei de 50 mii lei 
pentru amenajare și dotare parc de joacă în 
satul Zbereni, comuna Cotnari, jud. Iași 
 
Autorii amendamentului:  
Deputat Monica Berescu,  
Deputat Filip Havârneanu  
Senator Cristi Berea,  
Senator Marius Bodea,  
USR

Sursa de finanțare: 

Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa 3/15/02 – 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației capitolul 
5001, grupa/titlul 51, articolul 02, 
Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 
1284 

279. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
capitolul 5001, grupa/titlul 51, articolul 02 

Se propune alocarea sumei de 50 mii lei 
pentru amenajare si dotare parc de joaca in 
satul Cirjoaia, comuna Cotnari, jud. Iasi 
 
Autorii amendamentului:  
Deputat Monica Berescu,  
Deputat Filip Havârneanu  
Senator Cristi Berea,  
Senator Marius Bodea,  
USR

Sursa de finanțare: 

Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa 3/15/02 – 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației capitolul 
5001, grupa/titlul 51, articolul 02, 
Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 
1284 

280. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
capitolul 5001, grupa/titlul 51, articolul 02 

Se propune alocarea sumei de 50 mii lei 
pentru amenajare si dotare parc de joaca in 
satul Hodora, comuna Cotnari, jud. Iasi 
 
Autorii amendamentului:  
Deputat Monica Berescu,  
Deputat Filip Havârneanu  
Senator Cristi Berea,  
Senator Marius Bodea,  
USR

Sursa de finanțare: 

Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa 3/15/02 – 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației capitolul 
5001, grupa/titlul 51, articolul 02, 
Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 
1284 

281. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
capitolul 5001, grupa/titlul 51, articolul 02 

Se propune alocarea sumei de 400 mii lei 
pentru amenajare și dotare parc de joacă în 
satul Ciocarlesti, comuna Scanteia, jud. Iași 

Sursa de finanțare: 

Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa 3/15/02 – 
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Autorii amendamentului:  
Deputat Monica Berescu,  
Deputat Filip Havârneanu  
Senator Cristi Berea,  
Senator Marius Bodea,  
USR

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației capitolul 
5001, grupa/titlul 51, articolul 02, 
Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 
1284 

282. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
capitolul 5001, grupa/titlul 51, articolul 02 

Se propune alocarea sumei de 350 mii lei 
pentru modernizare teren de sport, sat Lunca 
Rares, comuna Scanteia, jud. Iași 
 
Autorii amendamentului:  
Deputat Monica Berescu,  
Deputat Filip Havârneanu  
Senator Cristi Berea,  
Senator Marius Bodea,  
USR

Sursa de finanțare: 

Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa 3/15/02 – 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației capitolul 
5001, grupa/titlul 51, articolul 02, 
Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 
1284 

283. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
capitolul 5001, grupa/titlul 51, articolul 02 

Se propune alocarea sumei de 400 mii lei 
pentru modernizare teren de sport, sat 
Bodesti, comuna Scanteia, jud. Iasi 
 
Autorii amendamentului:  
Deputat Monica Berescu,  
Deputat Filip Havârneanu  
Senator Cristi Berea,  
Senator Marius Bodea,  
USR

Sursa de finanțare: 

Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa 3/15/02 – 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației capitolul 
5001, grupa/titlul 51, articolul 02, 
Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 
1284 

284. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
capitolul 5001, grupa/titlul 51, articolul 02 

Se propune alocarea sumei de 3 mil lei pentru 
construcție și dotare cresa, sat Scanteia, 
comuna Scanteia, jud. Iași 
Autorii amendamentului:  
Deputat Monica Berescu,  
Deputat Filip Havârneanu  
Senator Cristi Berea,  
Senator Marius Bodea,  

Sursa de finanțare: 

Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa 3/15/02 – 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației capitolul 
5001, grupa/titlul 51, articolul 02, 
Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 
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USR 1284
285. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării, 

Lucrărilor Publice și Administrației 
capitolul 5001, grupa/titlul 51, articolul 02 

Se propune alocarea sumei de 4 mil lei pentru 
dezvoltare infrastructură apă și apă uzată, 
comuna Scanteia, jud. Iasi 
 
Autorii amendamentului:  
Deputat Monica Berescu,  
Deputat Filip Havârneanu  
Senator Cristi Berea,  
Senator Marius Bodea,  
USR

Sursa de finanțare: 

Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa 3/15/02 – 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației capitolul 
5001, grupa/titlul 51, articolul 02, 
Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 
1284 

286. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
capitolul 5001, grupa/titlul 51, articolul 02 

Se propune alocarea sumei de 400 mii lei 
pentru Achiziția a 2 microbuze școlare pentru 
cele 2 școli gimnaziale din comuna Scânteia, 
jud. Iași 
 
Autorii amendamentului:  
Deputat Monica Berescu,  
Deputat Filip Havârneanu  
Senator Cristi Berea,  
Senator Marius Bodea,  
USR

Sursa de finanțare: 

Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa 3/15/02 – 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației capitolul 
5001, grupa/titlul 51, articolul 02, 
Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 
1284 

287. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
capitolul 5001, grupa/titlul 51, articolul 02 

Se propune alocarea sumei de 800 mii lei 
pentru modernizare drumuri interes local 2.5 
km, comuna Scanteia, jud Iași 
 
Autorii amendamentului:  
Deputat Monica Berescu,  
Deputat Filip Havârneanu  
Senator Cristi Berea,  
Senator Marius Bodea,  
USR

Sursa de finanțare: 

Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa 3/15/02 – 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației capitolul 
5001, grupa/titlul 51, articolul 02, 
Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 
1284 

288. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
capitolul 5001, grupa/titlul 51, articolul 02 

Se propune alocarea sumei de 4 mil lei pentru 
construcție și dotare cresa în cartierul Ștefan 
cel Mare, comuna Tomesti, jud. Iași 

Sursa de finanțare: 

Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa 3/15/02 – 
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Autorii amendamentului:  
Deputat Monica Berescu,  
Deputat Filip Havârneanu  
Senator Cristi Berea,  
Senator Marius Bodea,  
USR

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației capitolul 
5001, grupa/titlul 51, articolul 02, 
Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 
1284 

289. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
capitolul 5001, grupa/titlul 51, articolul 02 

Se propune alocarea sumei de 90 mii lei 
pentru Amenajare și marcare treceri de pietoni 
pe raza comunei Tomesti, jud. Iasi- 5 buc. 
 
Autorii amendamentului:  
Deputat Monica Berescu,  
Deputat Filip Havârneanu  
Senator Cristi Berea,  
Senator Marius Bodea,  
USR

Sursa de finanțare: 

Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa 3/15/02 – 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației capitolul 
5001, grupa/titlul 51, articolul 02, 
Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 
1284 

290. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
capitolul 5001, grupa/titlul 51, articolul 02 

Se propune alocarea sumei de 2,7 mil lei 
pentru modernizare drumuri de interes local, 
comuna Tomesti, jud. Iasi 
 
Autorii amendamentului:  
Deputat Monica Berescu,  
Deputat Filip Havârneanu  
Senator Cristi Berea,  
Senator Marius Bodea,  
USR

Sursa de finanțare: 

Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa 3/15/02 – 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației capitolul 
5001, grupa/titlul 51, articolul 02, 
Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 
1284 

291. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
capitolul 5001, grupa/titlul 51, articolul 02 

Se propune alocarea sumei de 50 mii lei 
pentru reabilitare și modernizare Școala 
Gimnaziala Ion Haulica Ipatele, structura 
Cuza Voda, comuna Ipatele, jud. Iași 
 
Autorii amendamentului:  
Deputat Monica Berescu,  
Deputat Filip Havârneanu  
Senator Cristi Berea,  

Sursa de finanțare: 

Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa 3/15/02 – 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației capitolul 
5001, grupa/titlul 51, articolul 02, 
Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 
1284
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Senator Marius Bodea,  
USR

292. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
capitolul 5001, grupa/titlul 51, articolul 02 

Se propune alocarea sumei de 10 mii lei 
pentru Reabilitare și consolidare Dispensar 
medical, sat Cuza Vodă și sat Bicu, comuna 
Ipatele, jud. Iași 
 
Autorii amendamentului:  
Deputat Monica Berescu,  
Deputat Filip Havârneanu  
Senator Cristi Berea,  
Senator Marius Bodea,  
USR

Sursa de finanțare: 

Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa 3/15/02 – 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației capitolul 
5001, grupa/titlul 51, articolul 02, 
Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 
1284 

293. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
capitolul 5001, grupa/titlul 51, articolul 02 

Se propune alocarea sumei de 200 mii lei 
pentru reabilitare și dotare Cămin Cultural, sat 
Cuza Voda, comuna Ipatele, jud. Iași 
 
Autorii amendamentului:  
Deputat Monica Berescu,  
Deputat Filip Havârneanu  
Senator Cristi Berea,  
Senator Marius Bodea,  
USR

Sursa de finanțare: 

Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa 3/15/02 – 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației capitolul 
5001, grupa/titlul 51, articolul 02, 
Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 
1284 

294. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
capitolul 5001, grupa/titlul 51, articolul 02 

Se propune alocarea sumei de 400 mii lei 
pentru modernizare teren sport în sat 
FÂNTÂNELE, comuna FÂNTÂNELE, jud 
Iași 
 
Autorii amendamentului:  
Deputat Monica Berescu,  
Deputat Filip Havârneanu  
Senator Cristi Berea,  
Senator Marius Bodea,  
USR

Sursa de finanțare: 

Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa 3/15/02 – 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației capitolul 
5001, grupa/titlul 51, articolul 02, 
Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 
1284 
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295. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
capitolul 5001, grupa/titlul 51, articolul 02 

Se propune alocarea sumei de 200 mii lei 
pentru achiziția de microbuz scolar, 16+1 
locuri pentru transportul elevilor de la Scoala 
Cuza Vodă la Scoala cu clasele I-VIII, sat 
Cuza Voda, comuna Ipatele, jud. Iași 
 
Autorii amendamentului:  
Deputat Monica Berescu,  
Deputat Filip Havârneanu  
Senator Cristi Berea,  
Senator Marius Bodea,  
USR

Sursa de finanțare: 

Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa 3/15/02 – 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației capitolul 
5001, grupa/titlul 51, articolul 02, 
Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 
1284 

296. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
capitolul 5001, grupa/titlul 51, articolul 02 

Se propune alocarea sumei de 10 mii lei 
pentru construcția unui teren de sport pentru 
tinerii din comuna Ipatele, jud. Iași 
Autorii amendamentului:  
Deputat Monica Berescu,  
Deputat Filip Havârneanu  
Senator Cristi Berea,  
Senator Marius Bodea,  
USR 

Sursa de finanțare: 

Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa 3/15/02 – 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației capitolul 
5001, grupa/titlul 51, articolul 02, 
Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 
1284

297. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
capitolul 5001, grupa/titlul 51, articolul 02 

Se propune alocarea sumei de 10 mii lei 
pentru reabilitare și consolidare Monumentul 
eroilor din cele doua războaie mondiale, sat 
Cuza Voda, comuna Ipatele, jud. Iași 
 
Autorii amendamentului:  
Deputat Monica Berescu,  
Deputat Filip Havârneanu  
Senator Cristi Berea,  
Senator Marius Bodea,  
USR

Sursa de finanțare: 

Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa 3/15/02 – 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației capitolul 
5001, grupa/titlul 51, articolul 02, 
Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 
1284 

298. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
capitolul 5001, grupa/titlul 51, articolul 02 

Se propune alocarea sumei de 10 mii lei 
pentru parc de joacă pentru copii, sat Cuza 
Voda, comuna Ipatele, jud. Iași 

Sursa de finanțare: 

Din creditele de angajament 
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Autorii amendamentului:  
Deputat Monica Berescu,  
Deputat Filip Havârneanu  
Senator Cristi Berea,  
Senator Marius Bodea,  
USR

prevăzute la Anexa 3/15/02 – 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației capitolul 
5001, grupa/titlul 51, articolul 02, 
Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 
1284 

299. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
capitolul 5001, grupa/titlul 51, articolul 02 

Se propune alocarea sumei de 300 mii lei 
pentru teren sport, comuna Belcesti, jud. Iași 
 
Autorii amendamentului:  
Deputat Monica Berescu,  
Deputat Filip Havârneanu  
Senator Cristi Berea,  
Senator Marius Bodea,  
USR 

Sursa de finanțare: 

Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa 3/15/02 – 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației capitolul 
5001, grupa/titlul 51, articolul 02, 
Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 
1284

300. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
capitolul 5001, grupa/titlul 51, articolul 02 

Se propune alocarea sumei de 1 mil lei pentru 
renovare și extindere dispensar comunal, 
comuna Belcesti, jud Iași 
 
Autorii amendamentului:  
Deputat Monica Berescu,  
Deputat Filip Havârneanu  
Senator Cristi Berea,  
Senator Marius Bodea,  
USR

Sursa de finanțare: 

Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa 3/15/02 – 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației capitolul 
5001, grupa/titlul 51, articolul 02, 
Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 
1284 

301. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
capitolul 5001, grupa/titlul 51, articolul 02 

Se propune alocarea sumei de 2 mil lei pentru 
instalare rețea hidrant pentru finalizare 
Campus Școlar "Liceul Tehnologic Victor 
Mihăilescu Craiu", comuna Belcești, jud Iași 
Autorii amendamentului:  
Deputat Monica Berescu,  
Deputat Filip Havârneanu  
Senator Cristi Berea,  
Senator Marius Bodea,  

Sursa de finanțare: 

Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa 3/15/02 – 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației capitolul 
5001, grupa/titlul 51, articolul 02, 
Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 
1284
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USR
302. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării, 

Lucrărilor Publice și Administrației 
capitolul 5001, grupa/titlul 51, articolul 02 

Se propune alocarea sumei de 200 mii lei 
pentru reabilitarea Bisericii din satul Cuza 
Voda, comuna Ipatele, jud. Iași 
 
Autorii amendamentului:  
Deputat Monica Berescu,  
Deputat Filip Havârneanu  
Senator Cristi Berea,  
Senator Marius Bodea,  
USR

Sursa de finanțare: 

Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa 3/15/02 – 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației capitolul 
5001, grupa/titlul 51, articolul 02, 
Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 
1284 

303. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
capitolul 5001, grupa/titlul 51, articolul 02 

Se propune alocarea sumei de 10 mii lei 
pentru amenajarea unui muzeu satesc ,,Casa 
Bunicilor'', comuna Ipatele, jud. Iasi 
 
Autorii amendamentului:  
Deputat Monica Berescu,  
Deputat Filip Havârneanu  
Senator Cristi Berea,  
Senator Marius Bodea,  
USR

Sursa de finanțare: 

Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa 3/15/02 – 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației capitolul 
5001, grupa/titlul 51, articolul 02, 
Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 
1284 

304. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
capitolul 5001, grupa/titlul 51, articolul 02 

Se propune alocarea sumei de 265.000 mii lei 
pentru construire pod, cartier Chihan, sat 
Lunca Cetatuii, comuna Ciurea, jud. Iasi 
 
Autorii amendamentului:  
Deputat Monica Berescu,  
Deputat Filip Havârneanu  
Senator Cristi Berea,  
Senator Marius Bodea,  
USR

Sursa de finanțare: 

Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa 3/15/02 – 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației capitolul 
5001, grupa/titlul 51, articolul 02, 
Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 
1284 

305. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
capitolul 5001, grupa/titlul 51, articolul 02 

Se propune alocarea sumei de 1.000 mii lei 
pentru finalizare investitie- canalizare in 
cartierul Tineretului, cartierul Astoria, 
cartierul Editurii, comuna Ciurea, jud. Iasi  

Sursa de finanțare: 

Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa 3/15/02 – 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
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Autorii amendamentului:  
Deputat Monica Berescu,  
Deputat Filip Havârneanu  
Senator Cristi Berea,  
Senator Marius Bodea,  
USR

Publice și Administrației capitolul 
5001, grupa/titlul 51, articolul 02, 
Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 
1284 

306. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
capitolul 5001, grupa/titlul 51, articolul 02 

Se propune alocarea sumei de 50 mii lei 
pentru realizare canalizare cartier Chihan, 
comuna Ciurea, jud. Iasi 
 
Autorii amendamentului:  
Deputat Monica Berescu,  
Deputat Filip Havârneanu  
Senator Cristi Berea,  
Senator Marius Bodea,  
USR

Sursa de finanțare: 

Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa 3/15/02 – 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației capitolul 
5001, grupa/titlul 51, articolul 02, 
Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 
1284 

307. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
capitolul 5001, grupa/titlul 51, articolul 02 

Se propune alocarea sumei de 345 mii lei 
pentru amenajare dispensar medical, sat 
Ciurea, comuna Ciurea, jud. Iasi 
 
Autorii amendamentului:  
Deputat Monica Berescu,  
Deputat Filip Havârneanu  
Senator Cristi Berea,  
Senator Marius Bodea,  
USR

Sursa de finanțare: 

Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa 3/15/02 – 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației capitolul 
5001, grupa/titlul 51, articolul 02, 
Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 
1284 

308. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
capitolul 5001, grupa/titlul 51, articolul 02 

Se propune alocarea sumei de 800 mii lei 
pentru asfaltare DC29- str. Pinului, sat Lunca 
Cetatuii- sat Hlincea, comuna Ciurea, jud. Iași 
 
Autorii amendamentului:  
Deputat Monica Berescu,  
Deputat Filip Havârneanu  
Senator Cristi Berea,  

Sursa de finanțare: 

Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa 3/15/02 – 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației capitolul 
5001, grupa/titlul 51, articolul 02, 
Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 
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Senator Marius Bodea,  
USR

1284 

309. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
capitolul 5001, grupa/titlul 51, articolul 02 

Se propune alocarea sumei de 500 mii lei 
pentru amenajare platforma pentru resturi 
vegetale, sat Lunca Cetatuii, comuna Ciurea, 
jud. Iași 
 
Autorii amendamentului:  
Deputat Monica Berescu,  
Deputat Filip Havârneanu  
Senator Cristi Berea,  
Senator Marius Bodea,  
USR

Sursa de finanțare: 

Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa 3/15/02 – 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației capitolul 
5001, grupa/titlul 51, articolul 02, 
Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 
1284 

310. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
capitolul 5001, grupa/titlul 51, articolul 02 

Se propune alocarea sumei de 2.500 mi lei 
pentru Construire creșă, sat Hlincea, comuna 
Ciurea, jud Iași 
 
Autorii amendamentului:  
Deputat Monica Berescu,  
Deputat Filip Havârneanu  
Senator Cristi Berea,  
Senator Marius Bodea,  
USR

Sursa de finanțare: 

Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa 3/15/02 – 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației capitolul 
5001, grupa/titlul 51, articolul 02, 
Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 
1284 

311. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
capitolul 5001, grupa/titlul 51, articolul 02 

Se propune alocarea sumei de 2,5 mil lei 
pentru asfaltare drum comunal DC 13 Cârlig-
Cuza Vodă, comuna Popricani, jud Iași, 3,5 
km 
 
Autorii amendamentului:  
Deputat Monica Berescu,  
Deputat Filip Havârneanu  
Senator Cristi Berea,  
Senator Marius Bodea,  
USR

Sursa de finanțare: 

Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa 3/15/02 – 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației capitolul 
5001, grupa/titlul 51, articolul 02, 
Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 
1284 
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312. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
capitolul 5001, grupa/titlul 51, articolul 02 

Se propune alocarea sumei de 40 mii lei 
pentru amenajarea unui muzeu al satului, sat 
Zlodica, comuna Ceplenita, jud. Iași 
 
Autorii amendamentului:  
Deputat Monica Berescu,  
Deputat Filip Havârneanu  
Senator Cristi Berea,  
Senator Marius Bodea,  
USR

Sursa de finanțare: 

Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa 3/15/02 – 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației capitolul 
5001, grupa/titlul 51, articolul 02, 
Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 
1284 

313. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
capitolul 5001, grupa/titlul 51, articolul 02 

Se propune alocarea sumei de 100 mii lei 
pentru reabilitare, consolidare și dotare 
Dispensar medical, sat Stolniceni Prajescu, 
jud Iași 
 
Autorii amendamentului:  
Deputat Monica Berescu,  
Deputat Filip Havârneanu  
Senator Cristi Berea,  
Senator Marius Bodea,  
USR

Sursa de finanțare: 

Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa 3/15/02 – 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației capitolul 
5001, grupa/titlul 51, articolul 02, 
Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 
1284 

314. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
capitolul 5001, grupa/titlul 51, articolul 02 

Se propune alocarea sumei de 100 mii lei 
pentru extinderea rețelei de apă și canalizare 
în sat Stolniceni Prajescu, jud Iași 
 
Autorii amendamentului:  
Deputat Monica Berescu,  
Deputat Filip Havârneanu  
Senator Cristi Berea,  
Senator Marius Bodea,  
USR

Sursa de finanțare: 

Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa 3/15/02 – 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației capitolul 
5001, grupa/titlul 51, articolul 02, 
Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 
1284 

315. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
capitolul 5001, grupa/titlul 51, articolul 02 

Se propune alocarea sumei de 50 mii lei 
pentru reabilitare și dotare Cămin Cultural, sat 
Cozmești, comuna Stolniceni-Prajescu, jud 
Iași 

Sursa de finanțare: 

Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa 3/15/02 – 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
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Autorii amendamentului:  
Deputat Monica Berescu,  
Deputat Filip Havârneanu  
Senator Cristi Berea,  
Senator Marius Bodea,  
USR

Publice și Administrației capitolul 
5001, grupa/titlul 51, articolul 02, 
Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 
1284 

316. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
capitolul 5001, grupa/titlul 51, articolul 02 

Se propune alocarea sumei de 100 mii lei 
pentru Închiderea gropii de gunoi din sat 
Stolniceni Prajescu, comuna Stolniceni-
Prajescu, jud Iași 
 
Autorii amendamentului:  
Deputat Monica Berescu,  
Deputat Filip Havârneanu  
Senator Cristi Berea,  
Senator Marius Bodea,  
USR

Sursa de finanțare: 

Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa 3/15/02 – 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației capitolul 
5001, grupa/titlul 51, articolul 02, 
Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 
1284 

317. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
capitolul 5001, grupa/titlul 51, articolul 02 

Se propune alocarea sumei de 100 mii lei 
pentru asfaltarea drumurilor secundare în 
comuna Stolniceni Prajescu, jud. Iași 
 
Autorii amendamentului:  
Deputat Monica Berescu,  
Deputat Filip Havârneanu  
Senator Cristi Berea,  
Senator Marius Bodea,  
USR

Sursa de finanțare: 

Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa 3/15/02 – 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației capitolul 
5001, grupa/titlul 51, articolul 02, 
Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 
1284 

318. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
capitolul 5001, grupa/titlul 51, articolul 02 

Se propune alocarea sumei de 9 mil lei pentru 
Construirea unui bazin de înot în Pașcani, jud 
Iași 
 
Autorii amendamentului:  
Deputat Monica Berescu,  
Deputat Filip Havârneanu  

Sursa de finanțare: 

Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa 3/15/02 – 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației capitolul 
5001, grupa/titlul 51, articolul 02, 
Alineat 38 ‚ Programul Național de 
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Senator Cristi Berea,  
Senator Marius Bodea,  
USR

Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 
1284 

319. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
capitolul 5001, grupa/titlul 51, articolul 02 

Se propune alocarea sumei de 400 mii lei 
pentru reabilitare și modernizare teren sport 
(teren sport multifuncțional cu pistă de 
alergat), sat Valea Seacă, comuna Valea 
Seacă, Județul Iași 
 
Autorii amendamentului:  
Deputat Monica Berescu,  
Deputat Filip Havârneanu  
Senator Cristi Berea,  
Senator Marius Bodea,  
USR

Sursa de finanțare: 

Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa 3/15/02 – 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației capitolul 
5001, grupa/titlul 51, articolul 02, 
Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 
1284 

320. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
capitolul 5001, grupa/titlul 51, articolul 02 

Se propune alocarea sumei de 1000 mii lei 
pentru reabilitare și dotare Cămin Cultural, sat 
Valea Seacă, comuna Valea Seacă, jud Iași 
Autorii amendamentului:  
Deputat Monica Berescu,  
Deputat Filip Havârneanu  
Senator Cristi Berea,  
Senator Marius Bodea,  
USR 

Sursa de finanțare: 

Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa 3/15/02 – 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației capitolul 
5001, grupa/titlul 51, articolul 02, 
Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 
1284

321. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
capitolul 5001, grupa/titlul 51, articolul 02 

Se propune alocarea sumei de 4500 mii lei 
pentru asfaltare drumuri comunale cu ieșire în 
DJ208 pe o lungime de 6 Km din sat Valea 
Seacă, comuna Valea Seacă, jud Iași  
 
Autorii amendamentului:  
Deputat Monica Berescu,  
Deputat Filip Havârneanu  
Senator Cristi Berea,  
Senator Marius Bodea,  
USR

Sursa de finanțare: 

Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa 3/15/02 – 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației capitolul 
5001, grupa/titlul 51, articolul 02, 
Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 
1284 
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322. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
capitolul 5001, grupa/titlul 51, articolul 02 

Se propune alocarea sumei de 8 mil lei pentru 
construcție sala de sport în sat Popești, com 
Popești, jud Iași 
 
Autorii amendamentului:  
Deputat Monica Berescu,  
Deputat Filip Havârneanu  
Senator Cristi Berea,  
Senator Marius Bodea,  
USR

Sursa de finanțare: 

Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa 3/15/02 – 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației capitolul 
5001, grupa/titlul 51, articolul 02, 
Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 
1284 

323. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
capitolul 5001, grupa/titlul 51, articolul 02 

Se propune alocarea sumei de 500 mii lei 
pentru reabilitare și modernizare scoala 
primara Hândrești, comuna Oțeleni, jud Iași 
 
Autorii amendamentului:  
Deputat Monica Berescu,  
Deputat Filip Havârneanu  
Senator Cristi Berea,  
Senator Marius Bodea,  
USR

Sursa de finanțare: 

Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa 3/15/02 – 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației capitolul 
5001, grupa/titlul 51, articolul 02, 
Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 
1284 

324. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
capitolul 5001, grupa/titlul 51, articolul 02 

Se propune alocarea sumei de 1500 mii lei 
pentru achizitionarea unui laborator mobil de 
monitorizare si analiza a calitatii aerului, 
Mun. Iasi, jud. Iasi 
 
Autorii amendamentului:  
Deputat Monica Berescu,  
Deputat Filip Havârneanu  
Senator Cristi Berea,  
Senator Marius Bodea,  
USR

Sursa de finanțare: 

Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa 3/15/02 – 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației capitolul 
5001, grupa/titlul 51, articolul 02, 
Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 
1284 

325. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
capitolul 5001, grupa/titlul 51, articolul 02 

Se propune alocarea sumei de 500 mii lei 
pentru proiectare si amenajare a 15 km de 
pista de biciclete, Mun. Iasi, jud. Iasi 
 

Sursa de finanțare: 

Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa 3/15/02 – 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
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Autorii amendamentului:  
Deputat Monica Berescu,  
Deputat Filip Havârneanu  
Senator Cristi Berea,  
Senator Marius Bodea,  
USR

Publice și Administrației capitolul 
5001, grupa/titlul 51, articolul 02, 
Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 
1284 

326. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
capitolul 5001, grupa/titlul 51, articolul 02 

Se propune alocarea sumei de 150 mii lei 
pentru amenajare loc de joaca, sat Dancu, 
comuna Holboca, jud. Iasi 
 
Autorii amendamentului:  
Deputat Monica Berescu,  
Deputat Filip Havârneanu  
Senator Cristi Berea,  
Senator Marius Bodea,  
USR

Sursa de finanțare: 

Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa 3/15/02 – 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației capitolul 
5001, grupa/titlul 51, articolul 02, 
Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 
1284 

327. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
capitolul 5001, grupa/titlul 51, articolul 02 

Se propune alocarea sumei de 150 mii lei 
pentru amenajare loc de joaca, sat Rusenii 
Noi, comuna Holboca, jud. Iasi 
 
Autorii amendamentului:  
Deputat Monica Berescu,  
Deputat Filip Havârneanu  
Senator Cristi Berea,  
Senator Marius Bodea,  
USR

Sursa de finanțare: 

Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa 3/15/02 – 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației capitolul 
5001, grupa/titlul 51, articolul 02, 
Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 
1284 

328. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
capitolul 5001, grupa/titlul 51, articolul 02 

Se propune alocarea sumei de 150 mii lei 
pentru amenajare loc de joaca, sat Valea 
Lunga, comuna Holboca, jud. Iasi 
 
Autorii amendamentului:  
Deputat Monica Berescu,  
Deputat Filip Havârneanu  
Senator Cristi Berea,  
Senator Marius Bodea,  

Sursa de finanțare: 

Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa 3/15/02 – 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației capitolul 
5001, grupa/titlul 51, articolul 02, 
Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 
1284
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USR
329. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării, 

Lucrărilor Publice și Administrației 
capitolul 5001, grupa/titlul 51, articolul 02 

Se propune alocarea sumei de 150 mii lei 
pentru amenajare loc de joaca, comuna 
Cristesti, jud. Iasi, finantare sprijin 150 mii lei 
 
Autorii amendamentului:  
Deputat Monica Berescu,  
Deputat Filip Havârneanu  
Senator Cristi Berea,  
Senator Marius Bodea,  
USR

Sursa de finanțare: 

Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa 3/15/02 – 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației capitolul 
5001, grupa/titlul 51, articolul 02, 
Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 
1284 

330. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
capitolul 5001, grupa/titlul 51, articolul 02 

Se propune alocarea sumei de 150 mii lei 
pentru amenajare loc de joaca, comuna 
Holboca, jud. Iasi 
 
Autorii amendamentului:  
Deputat Monica Berescu,  
Deputat Filip Havârneanu  
Senator Cristi Berea,  
Senator Marius Bodea,  
USR

Sursa de finanțare: 

Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa 3/15/02 – 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației capitolul 
5001, grupa/titlul 51, articolul 02, 
Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 
1284 

331. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
capitolul 5001, grupa/titlul 51, articolul 02 

Se propune alocarea sumei de 150 mii lei 
pentru amenajare loc de joaca, sat Orzeni, 
comuna Holboca, jud. Iasi 
 
Autorii amendamentului:  
Deputat Monica Berescu,  
Deputat Filip Havârneanu  
Senator Cristi Berea,  
Senator Marius Bodea,  
USR

Sursa de finanțare: 

Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa 3/15/02 – 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației capitolul 
5001, grupa/titlul 51, articolul 02, 
Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 
1284 

332. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
capitolul 5001, grupa/titlul 51, articolul 02 

Se propune alocarea sumei de 500 mii lei 
pentru amenajare si dotare sala 
multifunctionala pentru activitati culturale si 
sportive, oras Harlau, jud. Iasi 

Sursa de finanțare: 

Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa 3/15/02 – 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
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Autorii amendamentului:  
Deputat Monica Berescu,  
Deputat Filip Havârneanu  
Senator Cristi Berea,  
Senator Marius Bodea,  
USR

Publice și Administrației capitolul 
5001, grupa/titlul 51, articolul 02, 
Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 
1284 

333. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
capitolul 5001, grupa/titlul 51, articolul 02 

Se propune alocarea sumei de 52,6 mil lei 
pentru refunctionalizare, reabilitare corp C1 
liceu si corp C2 canina Aleea Mihail 
Sadoveanu, nr. 46, Mun. Iasi, jud. Iasi, Scoala 
Normala ,,Vasile Lupu'' Iasi 
 
Autorii amendamentului:  
Deputat Monica Berescu,  
Deputat Filip Havârneanu  
Senator Cristi Berea,  
Senator Marius Bodea,  
USR

Sursa de finanțare: 

Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa 3/15/02 – 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației capitolul 
5001, grupa/titlul 51, articolul 02, 
Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 
1284 

334. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
capitolul 5001, grupa/titlul 51, articolul 02 

Se propune alocarea sumei de 7,2 mil lei 
pentru executie sali de sport scolare la scolile 
gimnaziale ,,George Cosbuc'', ,,Alexandru 
Vlahuta'' si ,,Nicolae Iorga'' din Mun. Iasi, 
jud. Iasi 
 
Autorii amendamentului:  
Deputat Monica Berescu,  
Deputat Filip Havârneanu  
Senator Cristi Berea,  
Senator Marius Bodea,  
USR

Sursa de finanțare: 

Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa 3/15/02 – 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației capitolul 
5001, grupa/titlul 51, articolul 02, 
Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 
1284 

335. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
capitolul 5001, grupa/titlul 51, articolul 02 

Se propune alocarea sumei de 15 mil lei 
pentru demarare execuție lucrare pasaj 
subteran în Manta Roșie. 
 

Sursa de finanțare: 

Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa 3/15/02 – 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
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Autorii amendamentului:  
Deputat Monica Berescu,  
Deputat Filip Havârneanu  
Senator Cristi Berea,  
Senator Marius Bodea,  
USR

Publice și Administrației capitolul 
5001, grupa/titlul 51, articolul 02, 
Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 
1284 

336. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
capitolul 5001, grupa/titlul 51, articolul 02 

Se propune alocarea sumei de 260 mil lei 
pentru demarare executie lucrari de construire 
a unei sali de sport cu 10.000 locuri, spatii de 
parcare si spatii cu specific comercial si alte 
functiuni, Mun. Iasi, jud. Iasi 
 
Autorii amendamentului:  
Deputat Monica Berescu,  
Deputat Filip Havârneanu  
Senator Cristi Berea,  
Senator Marius Bodea,  
USR

Sursa de finanțare: 

Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa 3/15/02 – 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației capitolul 
5001, grupa/titlul 51, articolul 02, 
Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 
1284 

337. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
capitolul 5001, grupa/titlul 51, articolul 02 

Se propune alocarea sumei de 16 mil lei 
pentru demarare executie lucrare de 
amenajare arhitecturala raul Bahlui prin 
construirea a patru debarcadere, trei poduri 
pietonale, sapte platforme belvedere, piste de 
alergat, locuri de stat insotite de pergole, zona 
iluminata arhitectural pe intreg perimetrul, iar 
alimentarea cu energie electrica se va face cu 
o microhidrocentrala; Mun. Iasi, jud. Iasi 
 
Autorii amendamentului:  
Deputat Monica Berescu,  
Deputat Filip Havârneanu  
Senator Cristi Berea,  
Senator Marius Bodea,  
USR

Sursa de finanțare: 

Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa 3/15/02 – 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației capitolul 
5001, grupa/titlul 51, articolul 02, 
Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 
1284 
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338. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
capitolul 5001, grupa/titlul 51, articolul 02 

Se propune alocarea sumei de 3200 mii lei 
pentru înființare trotuar și hidraulică DJ280E / 
Valea Rediului, județul Iași 
 
Autorii amendamentului:  
Deputat Monica Berescu,  
Deputat Filip Havârneanu  
Senator Cristi Berea,  
Senator Marius Bodea,  
USR

Sursa de finanțare: 

Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa 3/15/02 – 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației capitolul 
5001, grupa/titlul 51, articolul 02, 
Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 
1284 

339. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
capitolul 5001, grupa/titlul 51, articolul 02 

Se propune alocarea sumei de 800 mii lei 
pentru reabilitare drumuri comunale, comuna 
Rediu, județul Iași 
 
Autorii amendamentului:  
Deputat Monica Berescu,  
Deputat Filip Havârneanu  
Senator Cristi Berea,  
Senator Marius Bodea,  
USR

Sursa de finanțare: 

Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa 3/15/02 – 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației capitolul 
5001, grupa/titlul 51, articolul 02, 
Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 
1284 

340. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
capitolul 5001, grupa/titlul 51, articolul 02 

Se propune alocarea sumei de 200 mii lei 
pentru creare acces auto, pietonal, ziduri de 
sprijin și amenajare Școala 
Gimnazială Rediu, Județul Iași 
 
Autorii amendamentului:  
Deputat Monica Berescu,  
Deputat Filip Havârneanu  
Senator Cristi Berea,  
Senator Marius Bodea,  
USR

Sursa de finanțare: 

Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa 3/15/02 – 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației capitolul 
5001, grupa/titlul 51, articolul 02, 
Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 
1284 

341. Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
capitolul 5001, grupa/titlul 51, articolul 02 

Se propune alocarea sumei de 200 mii lei 
pentru amenajare trotuare și curte interioară 
Școala Gimnazială Rediu, 
Județul Iași. 

Sursa de finanțare: 

Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa 3/15/02 – 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
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Autorii amendamentului:  
Deputat Monica Berescu,  
Deputat Filip Havârneanu  
Senator Cristi Berea,  
Senator Marius Bodea,  
USR

Publice și Administrației capitolul 
5001, grupa/titlul 51, articolul 02, 
Alineat 38 ‚ Programul Național de 
Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 
1284 

342. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 

Se suplimentează suma prevăzută în anexa 
3, pentru Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației, cu 1.314.131,46 
mii lei.  
  
Autor:  
Coleșa Ilie-Alin 

Grup parlamentar AUR 

Cofinanțare „Proiectul regional de 
dezvoltare a 
infrastructurii de apa si apa uzata din 
regiunea Turda -Câmpia Turzii in 
perioada 
2014-2020, cod My smis 118679, 
beneficiar Compania de Apa 
ARIES SA Turda in 
parteneriat cu Comuna Tureni. 
 
Stadiul avizelor: obținute in totalitate 
Stadiul de implementare a investiției: 
lucrari in curs de executie 
Suma necesara: 1.314.131,46 lei 
pentru cofinantare proiect 
Sursa de finantare: POIM FEDR

343.  Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației  

Se suplimentează suma prevăzută în anexa 
3, pentru Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației, cu 1.800 mii lei.  
  
Autor:  
Coleșa Ilie-Alin 
 
Grup parlamentar AUR  

  

Extindere rețea de canalizare în 
satul Cămărașu, comuna Cămărașu, 
jud. Cluj (există SF). Valoare 
estimată 1.800.000 lei. Dezvoltare 
infrastructură rurală-investiție 
nouă, fără posibilitate de finanțare 
imediată din bugetul local  
  

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

344.  Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației  

Se suplimentează suma prevăzută în anexa 
3, pentru Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 

Modernizare drumuri comuna 
Cămărașu jud. Cluj (există SF). 
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Publice și Administrației, cu 8.400 mii lei.  
  
Autor:  
Coleșa Ilie-Alin 

Grup parlamentar AUR 

Valoare estimată 8.400.000 lei. 
Dezvoltare infrastructură rurală-
investiție nouă, fără posibilitate de 
finanțare imediată din bugetul local  
  

Sursa de finanțare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului

345.  Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației  

Se suplimentează suma prevăzută în anexa 
3, pentru Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației, cu 24.250 mii lei.  
  
Autor:  
Coleșa Ilie-Alin 
 
Grup parlamentar AUR  

Modernizare drum în com. Beliş, 
jud Cluj. 20 km. Valoare estimată  
5.000.000 Eur, aprox  
24.250.000 lei  
  

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  

346.  Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației  

Se suplimentează suma prevăzută în anexa 
3, pentru Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației, cu 1.213 mii lei.  
  
Autor:  
Coleșa Ilie-Alin 
 
Grup parlamentar AUR  

  

Construire Cămin Cultural în 
localitatea Giurcuţa de Sus, com 
Beliş, jud. Cluj.250 mp ( există 
SF)Valoare estimată 250.000 Eur, 
aprox 1.212.500 lei  
  

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

347.  Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației  

Se suplimentează suma prevăzută în anexa 
3, pentru Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației, cu 9.700 mii lei.  
  
Autor:  
Coleșa Ilie-Alin 
 
Grup parlamentar AUR  

Infiinţare reţea de apă potabilă cu 
staţie de pompare in loc Smida, 
com. Beliş, jud Cluj. 6 km ( există 
SF) Valoare estimată 2.000.000  
Eur, aprox 9.700.000 lei  
  

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

348. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării, Se suplimentează suma prevăzută în 
anexa 3, pentru Ministerul Dezvoltării, 

Inființare Pârtie de schi în localitatea 
Beliș,



134 
 

Lucrărilor Publice și Administrației  Lucrărilor Publice și Administrației, cu 
43.650 mii lei.  
  
Autor:  
Coleșa Ilie-Alin 
 
Grup parlamentar AUR  

com. Beliș, jud Cluj. 5 km. Valoare 
estimată  
9.000.000 Eur, aprox 43.650.000 lei  
  

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  

349.  Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației  

Se suplimentează suma prevăzută în anexa 
3, pentru Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației, cu 5.520 mii lei.  
  
Autor:  
Coleșa Ilie-Alin 
 
Grup parlamentar AUR  

  

Modernizare tramă stradală în zona 
centrală din comuna Apahida, com. 
Apahida, jud.Cluj. Valoare 
estimată 5.520.000 lei + TVA. Are 
doc tehn -ec. completă. Se află în 
procedură de licitație pt execuție 
din fonduri proprii. Se caută și alte 
soluții de finanțare.  
  

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

350.  Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației  

Se suplimentează suma prevăzută în anexa 
3, pentru Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației, cu 5.842 mii lei.  
  
Autor:  
Coleșa Ilie-Alin 
 
Grup parlamentar AUR  

  

Proiectare și execuție pentru 
extinderea și modernizarea 
sistemului de iluminat public în 
comuna Apahida, com. Apahida, 
jud. Cluj. ( există SF ) Se caută 
surse de finanțare Valoare estimată 
5.841.382,6 lei + TVA  

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

351.  Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației  

Se suplimentează suma prevăzută în anexa 
3, pentru Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației, cu 2.896 mii lei.  
  
Autor:  
Coleșa Ilie-Alin 

Grup parlamentar AUR

  
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  
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352.  Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației  

Se suplimentează suma prevăzută în anexa 
3, pentru Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației, cu 134.224 mii 
lei.  
  
Autor:  
Coleșa Ilie-Alin 
 
Grup parlamentar AUR  

„Schi în România, Staţiunea 
Băişoara, comuna Băişoara, 
judetul Cluj” –  
134.224.015,00 lei. Proiect complet 
(depus pentru finanțare la CNI -
decembrie 2020)  
  

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  

353.  Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației  

Se suplimentează suma prevăzută în anexa 
3, pentru Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației, cu 10.074 mii lei.  
  
Autor:  
Coleșa Ilie-Alin 
 
Grup parlamentar AUR  

  

Modernizarea şi asfaltarea 
drumurilor comunale si strazilor 
din loc. comunei – lungime de 19.5 
km – etapa II. CNI 22.07.2020. 
Autorizatie de contruire; Achizitie 
finalizata. Com. Jucu, jud. Cluj.  
Valoare estimată: 10.074.356 lei  
  

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

354.  Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației  

Se suplimentează suma prevăzută în anexa 
3, pentru Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației, cu 6.326 mii lei.  
  
Autor:  
Coleșa Ilie-Alin 
 
Grup parlamentar AUR  

Camin cultural in loc. Jucu de 
Sus.CNI 22.07.2020. SF actualizat. 
Com. Jucu, jud.  
Cluj. Valoare estimată: 6.325.825 lei  
  

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  

355.  Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației  

Se suplimentează suma prevăzută în anexa 3, 
pentru Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației, cu 
11.900 mii lei.  
  
Autor:  
Coleșa Ilie-Alin 

Bazin de inot  acoperit in loc. Jucu 
de Mijloc. CNI 22.07.2020. SF in 
lucru. Com. Jucu, jud.  
Cluj. Valoare estimată: 11.900.000 
lei.  
  

Sursa de finanţare: Fondul de 
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Grup parlamentar AUR

rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului

356.  Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației  

Se suplimentează suma prevăzută în anexa 
3, pentru Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației, cu 500 mii lei.  
  
Autor:  
Coleșa Ilie-Alin 
 
Grup parlamentar AUR  

  

Modernizare și dotare cămine 
culturale în comuna Viișoara, jud. 
Cluj. Proiect aflat în implementare 
în cadrul PNDR, submăsura 7.6. 
Documentație completă.   
Valoare necesară estimată 
(cheltuielile neeligibile ): 500.000 
lei.  
  

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

357.  Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației  

Se suplimentează suma prevăzută în anexa 
3, pentru Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației, cu 65.654 mii lei.  
  
Autor:  
Coleșa Ilie-Alin 
 
Grup parlamentar AUR  

Modernizare străzi în comuna 
Chinteni lungime de 22 km, județul 
Cluj. Valoare estimată 65.654.125 
+TVA lei   
  

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  

358.  Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației  

Se suplimentează suma prevăzută în anexa 
3, pentru Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației, cu 6.457 mii lei.  
  
Autor:  
Coleșa Ilie-Alin 
 
Grup parlamentar AUR  

  

Reabilitare drum vicinal Săliștea 
Veche –  
Vechea, din comuna Chinteni, 
Județul Cluj.  
Valoare estimată 6.456.626 +TVA 
lei   
  

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

359.  Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației  

Se suplimentează suma prevăzută în anexa 
3, pentru Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației, cu 15.807 mii lei.  

Reabilitare drum Vicinal Chinteni – 
Pădureni. Com. Chinteni, jud. Cluj. 
Valoare estimată  
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Autor:  
Coleșa Ilie-Alin 
 
Grup parlamentar AUR  

15.807.453 +TVA lei  
  

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

360.  Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației  

Se suplimentează suma prevăzută în anexa 
3, pentru Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației, cu 18.564 mii lei.  
  
Autor:  
Coleșa Ilie-Alin 
 
Grup parlamentar AUR  

  

Extinderea sistemului de 
alimentare  cu apă potabilă și 
canalizare, în localitatea Chinteni, 
județul Cluj –ZONA LAC 
CHINTENI. Com. Chinteni, jud. 
Cluj. Valoare estimată  
18.563.326,56 +TVA lei  
  

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

361.  Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației  

Se suplimentează suma prevăzută în anexa 
3, pentru Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației, cu 19.237 mii lei.  
  
Autor:  
Coleșa Ilie-Alin 
 
Grup parlamentar AUR  

Sediu Administrativ Chinteni. 
Com. Chinteni, jud. Cluj. Valoare 
estimată 19.236.563 +TVA lei    

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  

362.  Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației  

Se suplimentează suma prevăzută în anexa 
3, pentru Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației, cu 7.969 mii lei.  
  
Autor:  
Coleșa Ilie-Alin 
 
Grup parlamentar AUR  

  

Sistem centralizat de canalizare a 
apelor uzate menajere cu staţie de  
epurare în localitatea Satu lung, 
comuna Chinteni, judeţul Cluj.  
Valoare estimată 
7.968.448,99+TVA lei   
  

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

363.  Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Se suplimentează suma prevăzută în anexa 
3, pentru Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 

Sistem centralizat de canalizare ape 
uzate menajere  în satele Pădureni 
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Publice și Administrației  Publice și Administrației, cu 29.057 mii lei.  
  
Autor:  
Coleșa Ilie-Alin 
 
Grup parlamentar AUR  

  

și Feiurdeni cu stație de epurare în 
satul  Feiurdeni, comuna Comuna 
Chinteni. Com Chinteni, jud. Cluj.  
Valoare estimată 29.056.706,789 lei  
  

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

364.  Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației  

Se suplimentează suma prevăzută în anexa 
3, pentru Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației, cu 30.235 mii lei.  
  
Autor:  
Coleșa Ilie-Alin 
 
Grup parlamentar AUR  

  

Extindere rețea de energie electrică 
și extindere iluminat public cartier 
Zona Lac Chinteni. Com. Chinteni, 
jud. Cluj. Valoare estimată 
30.235.365,45 +TVA lei   
  

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

365.  Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației  

Se suplimentează suma prevăzută în anexa 
3, pentru Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației, cu 9.054 mii lei.  
  
Autor:  
Coleșa Ilie-Alin 
 

Grup parlamentar AUR 

 Modernizare  drum  comunal  D
Feiurdeni 6,3 km asfaltare, comuna 
Chinteni, județul Cluj. Valoare 
estimată 9.053.359  
+TVA lei   
  

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă  
bugetară la dispoziţia Guvernului

366. Legea bugetului de stat 2021 
Anexa 3/15/01 pagina 1 
Capitol 5000 
Grupa/ titlu 51 
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚEI 
PUBLICE 
Indice II. Credite bugetare 

Se va aloca suma de 1.335,500  mii lei pentru 
finanțarea „Construire centru medical in 
comuna Ceanu Mare, jud. Cluj”. 
 
Autor: Deputat Ilie-Alin Coleșa 
Grupul Parlamentar Alianța pentru Unirea 
Românilor. 

Este necesară suma de 84,847 mii lei 
cofinanțare datorita faptului că 
valoarea proiectului s-a majorat 
conform prevederilor OUG 114/2018 
privind instituirea unor măsuri în 
domeniul investițiilor publice și a 
măsurilor fiscal-bugetare, 
modificarea și completarea unor acte 
normative și prorogarea unor 
termene. 
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Sursa de finanțare: 
Anexa nr. 7/03.

367. Legea bugetului de stat 2021 
Anexa 3/15/01 pagina 1 
Capitol 5000 
Grupa/ titlu 51 
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚEI 
PUBLICE 
Indice II. Credite bugetare 

Se va aloca suma de 1.275,15464  mii lei 
pentru Alimentare cu apa în localitatea  
Boldut, comuna Ceanu Mare, județul Cluj. 
 
Autor: Ilie-Alin Coleșa 
Grupul parlamentar Alianța pentru Unirea 
Românilor. 

Este necesară suma de –1.275,15464 
mii lei pentru cofinanțare proiectului 
datorită faptului că valoarea 
proiectului s-a majorat conform 
prevederilor OUG 114/2018 privind 
instituirea unor măsuri în domeniul 
investițiilor publice și a măsurilor 
fiscal-bugetare, modificarea și 
completarea unor acte normative și 
prorogarea unor termene. 
 
Sursa de finanțare: 
Anexa nr. 7/03

368. Legea bugetului de stat 2021 
Anexa 3/15/01 pagina 1 
Capitol 5000 
Grupa/ titlu 51 
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚEI 
PUBLICE 
Indice II. Credite bugetare 

Se va aloca suma de 197,795 mii lei pentru 
finanțarea „Alimentare  cu apa  in localitatea 
Hodai-Boian, comuna Ceanu mare, județul 
Cluj”. 
 
Autor: Deputat Ilie-Alin Coleșa 
Grupul Parlamentar Alianța pentru Unirea 
Românilor. 

Este necesară suma de 197,795 mii 
lei cofinanțare datorita faptului că 
valoarea proiectului s-a majorat 
conform prevederilor OUG 114/2018 
privind instituirea unor măsuri în 
domeniul investițiilor publice și a 
măsurilor fiscal-bugetare, 
modificarea și completarea unor acte 
normative și prorogarea unor 
termene. 
 
Sursa de finanțare: 
Anexa nr. 7/03.

369. Legea bugetului de stat 2021 
Anexa 3/15/01 pagina 1 
Capitol 5000 
Grupa/ titlu 51 
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚEI 
PUBLICE 
Indice II. Credite bugetare 

Se va aloca suma de 170,77299 mii lei pentru 
finanțarea „Extinderea rețelei electrice de 
distribuire in vederea  alimentarii cu energie 
electrica a locuințelor situate in  zona 
“Boroleasa”, respective “Dujman”, in satul 
Calatele Padure, comuna Calatele, județul 
Cluj”. 
 

Este necesară suma de 170,77299 mii 
lei cofinanțare datorita faptului că 
distanțe extinderii rețelei este mai 
mică decât distanța minimă prevăzută 
în Programul Operațional 
Infrastructură Mare, dar totuși un 
efort financiar prea mare pt. 
comunitatea locală, având în vedere 
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Autor: Deputat Ilie-Alin Coleșa 
Grupul Parlamentar Alianța pentru Unirea 
Românilor. 
 

faptul că extinderea rețelei electrice 
rezultate va trece în proprietatea 
Distribuție Energie Electrică 
Romania. 
 
Sursa de finanțare: 
Anexa nr. 7/03.

370. Legea bugetului de stat 2021 
Anexa 3/15/01 pagina 1 
Capitol 5000 
Grupa/ titlu 51 
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚEI 
PUBLICE 
Indice II. Credite bugetare 

Se va aloca suma de 40 mii lei pentru 
finanțarea „Întocmire PUG Comuna Catina 
Jud. Cluj”. 
 
Autor: Deputat Ilie-Alin Coleșa 
Grupul Parlamentar Alianța pentru Unirea 
Românilor. 
 

Este necesară suma de 40 mii lei 
cofinanțare datorita faptului că 
valoarea proiectului s-a majorat 
conform prevederilor OUG 114/2018 
privind instituirea unor măsuri în 
domeniul investițiilor publice și a 
măsurilor fiscal-bugetare, 
modificarea și completarea unor acte 
normative și prorogarea unor 
termene. 
 
Sursa de finanțare: 
40 mii lei vor fi redirecționați de la: 
Anexa nr. 7/03.

371. Legea bugetului de stat 2021 
Anexa 3/15/01 pagina 1 
Capitol 5000 
Grupa/ titlu 51 
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚEI 
PUBLICE 
Indice II. Credite bugetare 

Se va aloca suma de 236 mii lei pentru 
finanțarea „Construire Capela Catina”. 
 
Autor: Deputat Ilie-Alin Coleșa 
Grupul Parlamentar Alianța pentru Unirea 
Românilor. 
 

Este necesară suma de 236 mii lei 
cofinanțare datorita faptului că 
valoarea proiectului s-a majorat 
conform prevederilor OUG 114/2018 
privind instituirea unor măsuri în 
domeniul investițiilor publice și a 
măsurilor fiscal-bugetare, 
modificarea și completarea unor acte 
normative și prorogarea unor 
termene. 
 
Sursa de finanțare: 
236 mii lei vor fi redirecționați de la: 
Anexa nr. 7/03.

372. Legea bugetului de stat 2021 Se va aloca suma de 100 mii lei pentru Este necesară suma de 100 mii lei 
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Anexa 3/15/01 pagina 1 
Capitol 5000 
Grupa/ titlu 51 
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚEI 
PUBLICE 
Indice II. Credite bugetare 

finanțarea „Construcție cămin cultural si teren 
sport Hagău”. 
 
Autor: Deputat Ilie-Alin Coleșa 
Grupul Parlamentar Alianța pentru Unirea 
Românilor. 
 

cofinanțare datorita faptului că 
valoarea proiectului s-a majorat 
conform prevederilor OUG 114/2018 
privind instituirea unor măsuri în 
domeniul investițiilor publice și a 
măsurilor fiscal-bugetare, 
modificarea și completarea unor acte 
normative și prorogarea unor 
termene. 
 
Sursa de finanțare: 
100 mii lei vor fi redirecționați de la: 
Anexa nr. 7/03.

373. Legea bugetului de stat 2021 
Anexa 3/15/01 pagina 1 
Capitol 5000 
Grupa/ titlu 51 
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚEI 
PUBLICE 
Indice II. Credite bugetare 

Se va aloca suma de 236 mii lei pentru 
finanțarea „Construire Capela Catina”. 
 
Autor: Deputat Ilie-Alin Coleșa 
Grupul Parlamentar Alianța pentru Unirea 
Românilor. 

Este necesară suma de 236 mii lei 
cofinanțare datorita faptului că 
valoarea proiectului s-a majorat 
conform prevederilor OUG 114/2018 
privind instituirea unor măsuri în 
domeniul investițiilor publice și a 
măsurilor fiscal-bugetare, 
modificarea și completarea unor acte 
normative și prorogarea unor 
termene. 
 
Sursa de finanțare: 
236 mii lei vor fi redirecționați de la: 
Anexa nr. 7/03.

374. Legea bugetului de stat 2021 
Anexa 3/15/01 pagina 1 
Capitol 5000 
Grupa/ titlu 51 
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚEI 
PUBLICE 
Indice II. Credite bugetare 

Se va aloca suma de 100 mii lei pentru 
finanțarea „Construcție cămin cultural si teren 
sport Hagau”. 
 
Autor: Deputat Ilie-Alin Coleșa 
Grupul Parlamentar Alianța pentru Unirea 
Românilor. 

Este necesară suma de 100 mii lei 
cofinanțare datorita faptului că 
valoarea proiectului s-a majorat 
conform prevederilor OUG 114/2018 
privind instituirea unor măsuri în 
domeniul investițiilor publice și a 
măsurilor fiscal-bugetare, 
modificarea și completarea unor acte 
normative și prorogarea unor 
termene.
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Sursa de finanțare: 
100 mii lei vor fi redirecționați de la: 
Anexa nr. 7/03.

375. Legea bugetului de stat 2021 
Anexa 3/15/01 pagina 1 
Capitol 5000 
Grupa/ titlu 51 
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚEI 
PUBLICE 
Indice II. Credite bugetare 

Se va aloca suma de 130 mii lei pentru 
finanțarea „Cumpărare clădire de la UJCC 
Cluj pentru cabinet stomatologic”. 
 
Autor: Deputat Ilie-Alin Coleșa 
Grupul Parlamentar Alianța pentru Unirea 
Românilor. 

Este necesară suma de 130 mii lei 
cofinanțare datorita faptului că 
valoarea proiectului s-a majorat 
conform prevederilor OUG 114/2018 
privind instituirea unor măsuri în 
domeniul investițiilor publice și a 
măsurilor fiscal-bugetare, 
modificarea și completarea unor acte 
normative și prorogarea unor 
termene. 
 
Sursa de finanțare: 
130 mii lei vor fi redirecționați de la: 
Anexa nr. 7/03.

376. Legea bugetului de stat 2021 
Anexa 3/15/01 pagina 1 
Capitol 5000 
Grupa/ titlu 51 
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚEI 
PUBLICE 
Indice II. Credite bugetare 

Se va aloca suma de 4098,7402883 mii lei 
pentru finanțarea „Construire dispensar”. 
 
Autor: Deputat Ilie-Alin Coleșa 
Grupul Parlamentar Alianța pentru Unirea 
Românilor. 

Este necesară suma de 4098,7402883 
mii lei cofinanțare datorita faptului că 
valoarea proiectului s-a majorat 
conform prevederilor OUG 114/2018 
privind instituirea unor măsuri în 
domeniul investițiilor publice și a 
măsurilor fiscal-bugetare, 
modificarea și completarea unor acte 
normative și prorogarea unor 
termene. 
Sursa de finanțare: 
4098,7402883 mii lei vor fi 
redirecționați de la: 
Anexa nr. 7/03.

377. Legea bugetului de stat 2021 
Anexa 3/15/01 pagina 1 
Capitol 5000 
Grupa/ titlu 51 

Se va aloca suma de 8450437,9127 mii lei 
pentru finanțarea „Asfaltare străzi in loc. 
Sălicea”. 

Este necesară suma de 8450437,9127 
mii lei cofinanțare datorita faptului că 
valoarea proiectului s-a majorat 
conform prevederilor OUG 114/2018 
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TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚEI 
PUBLICE 
Indice II. Credite bugetare 
 

Autor: Deputat Ilie-Alin Coleșa 
Grupul Parlamentar Alianța pentru Unirea 
Românilor. 
 

privind instituirea unor măsuri în 
domeniul investițiilor publice și a 
măsurilor fiscal-bugetare, 
modificarea și completarea unor acte 
normative și prorogarea unor 
termene. 
 
Sursa de finanțare: 
8450437,9127 mii lei vor fi 
redirecționați de la: 
Anexa nr. 7/03.

378. Legea bugetului de stat 2021 
Anexa 3/15/01 pagina 1 
Capitol 5000 
Grupa/ titlu 51 
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚEI 
PUBLICE 
Indice II. Credite bugetare 
 

Se va aloca suma de 708638,3955 mii lei 
pentru finanțarea „Înființare sistem gaze 
natural in com. Ciurila”. 
 
Autor: Deputat Ilie-Alin Coleșa 
Grupul Parlamentar Alianța pentru Unirea 
Românilor. 
 

Este necesară suma de 708638,3955 
mii lei cofinanțare datorita faptului că 
valoarea proiectului s-a majorat 
conform prevederilor OUG 114/2018 
privind instituirea unor măsuri în 
domeniul investițiilor publice și a 
măsurilor fiscal-bugetare, 
modificarea și completarea unor acte 
normative și prorogarea unor 
termene. 
 
Sursa de finanțare: 
708638,3955 mii lei vor fi 
redirecționați de la: 
Anexa nr. 7/03.

379. Legea bugetului de stat 2021 
Anexa 3/15/01 pagina 1 
Capitol 5000 
Grupa/ titlu 51 
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚEI 
PUBLICE 
Indice II. Credite bugetare 
 

Se va aloca suma de 2.068,88873  mii lei 
pentru finanțarea „Modernizare infrastructura 
rutiera in comuna Cășeiu, județul Cluj”. 
 
Autor: Deputat Ilie-Alin Coleșa 
Grupul Parlamentar Alianța pentru Unirea 
Românilor. 
 

Este necesară suma de 2.068,88873  
mii lei cofinanțare datorita faptului că 
valoarea proiectului s-a majorat 
conform prevederilor OUG 114/2018 
privind instituirea unor măsuri în 
domeniul investițiilor publice și a 
măsurilor fiscal-bugetare, 
modificarea și completarea unor acte 
normative și prorogarea unor 
termene. 
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Sursa de finanțare: 
2.068,88873  mii lei vor fi 
redirecționați de la: 
Anexa nr. 7/03.

380. Legea bugetului de stat 2021 
Anexa 3/15/01 pagina 1 
Capitol 5000 
Grupa/ titlu 51 
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚEI 
PUBLICE 
Indice II. Credite bugetare 
 

Se va aloca suma de 6.268,89668 mii lei 
pentru finanțarea „Extindere  retea  de  apa 
potabila  Rugasesti‐Garboul  Dejulu,  comuna 
Cășeiu, județul Cluj ”. 
 
Autor: Deputat Ilie-Alin Coleșa 
Grupul Parlamentar Alianța pentru Unirea 
Românilor. 
 

Este necesară suma de 6.268,89668 
mii lei cofinanțare datorita faptului că 
valoarea proiectului s-a majorat 
conform prevederilor OUG 114/2018 
privind instituirea unor măsuri în 
domeniul investițiilor publice și a 
măsurilor fiscal-bugetare, 
modificarea și completarea unor acte 
normative și prorogarea unor 
termene. 
 
Sursa de finanțare: 
6.268,89668 mii lei vor fi 
redirecționați de la: 
Anexa nr. 7/03.

381. Legea bugetului de stat 2021 
Anexa 3/15/01 pagina 1 
Capitol 5000 
Grupa/ titlu 51 
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚEI 
PUBLICE 
Indice II. Credite bugetare 
 

Se va aloca suma de 240,39000 mii lei pentru 
finanțarea „Reabilitarea,  modernizarea, 
dotarea  
dispensarului  medical  uman  din  localitatea 
Cășeiu, comuna Cășeiu, județul Cluj”. 
 
Autor: Deputat Ilie-Alin Coleșa 
Grupul Parlamentar Alianța pentru Unirea 
Românilor. 
 

Este necesară suma de 240,39000 mii 
lei cofinanțare datorita faptului că 
valoarea proiectului s-a majorat 
conform prevederilor OUG 114/2018 
privind instituirea unor măsuri în 
domeniul investițiilor publice și a 
măsurilor fiscal-bugetare, 
modificarea și completarea unor acte 
normative și prorogarea unor 
termene. 
 
Sursa de finanțare: 
Anexa nr. 7/03.

382. Legea bugetului de stat 2021 
Anexa 3/15/01 pagina 1 
Capitol 5000 
Grupa/ titlu 51 

Se va aloca suma de 850 mii lei pentru 
finanțarea „Modernizare  infrastructura 
rutieră Săcuieu, jud. Cluj”. 

Este necesară suma de 850 mii lei 
cofinanțare datorita faptului că 
valoarea proiectului s-a majorat 
conform prevederilor OUG 114/2018 
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TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚEI 
PUBLICE 
Indice II. Credite bugetare 
 

Autor: Deputat Ilie-Alin Coleșa 
Grupul Parlamentar Alianța pentru Unirea 
Românilor. 
 

privind instituirea unor măsuri în 
domeniul investițiilor publice și a 
măsurilor fiscal-bugetare, 
modificarea și completarea unor acte 
normative și prorogarea unor 
termene. 
 
Sursa de finanțare: 
Anexa nr. 7/03.

383. Legea bugetului de stat 2021 
Anexa 3/15/01 pagina 1 
Capitol 5000 
Grupa/ titlu 51 
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚEI 
PUBLICE 
Indice II. Credite bugetare 
 

Se va aloca suma de 480 mii lei pentru 
finanțarea „Modernizare  drumuri  forestiere 
Săcuieu, jud. Cluj”. 
 
Autor: Deputat Ilie-Alin Coleșa 
Grupul Parlamentar Alianța pentru Unirea 
Românilor. 
 

Este necesară suma de 480 mii lei 
cofinanțare datorita faptului că 
valoarea proiectului s-a majorat 
conform prevederilor OUG 114/2018 
privind instituirea unor măsuri în 
domeniul investițiilor publice și a 
măsurilor fiscal-bugetare, 
modificarea și completarea unor acte 
normative și prorogarea unor 
termene. 
 
Sursa de finanțare: 
Anexa nr. 7/03.

384. Legea bugetului de stat 2021 
Anexa 3/15/01 pagina 1 
Capitol 5000 
Grupa/ titlu 51 
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚEI 
PUBLICE 
Indice II. Credite bugetare 
 

Se va aloca suma de 388 mii lei pentru 
finanțarea „Construire  grădiniță  cu  program 
normal in Săcuieu ”. 
 
Autor: Deputat Ilie-Alin Coleșa 
Grupul Parlamentar Alianța pentru Unirea 
Românilor. 
 

Este necesară suma de 380 mii lei 
cofinanțare datorita faptului că 
valoarea proiectului s-a majorat 
conform prevederilor OUG 114/2018 
privind instituirea unor măsuri în 
domeniul investițiilor publice și a 
măsurilor fiscal-bugetare, 
modificarea și completarea unor acte 
normative și prorogarea unor 
termene. 
 
Sursa de finanțare: 
Anexa nr. 7/03.

385. Legea bugetului de stat 2021 Se va aloca suma de 600 mii lei pentru Este necesară suma de 600 mii lei 
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Anexa 3/15/01 pagina 1 
Capitol 5000 
Grupa/ titlu 51 
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚEI 
PUBLICE 
Indice II. Credite bugetare 
 

finanțarea „Modernizare  drum  de  acces  la 
Arborele  Sequoia, comuna Săcuieu jud. 
Cluj”. 
 
Autor: Deputat Ilie-Alin Coleșa 
Grupul Parlamentar Alianța pentru Unirea 
Românilor. 
 

cofinanțare datorita faptului că 
valoarea proiectului s-a majorat 
conform prevederilor OUG 114/2018 
privind instituirea unor măsuri în 
domeniul investițiilor publice și a 
măsurilor fiscal-bugetare, 
modificarea și completarea unor acte 
normative și prorogarea unor 
termene. 
 
Sursa de finanțare: 
Anexa nr. 7/03.

386. Legea bugetului de stat 2021 
Anexa 3/15/01 pagina 1 
Capitol 5000 
Grupa/ titlu 51 
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚEI 
PUBLICE 
Indice II. Credite bugetare 
 

Se va aloca suma de 388 mii lei pentru 
finanțarea „Construire  grădiniță  cu  program 
normal in Săcuieu”. 
 
Autor: Deputat Ilie-Alin Coleșa 
Grupul Parlamentar Alianța pentru Unirea 
Românilor. 
 

Este necesară suma de 388 mii lei 
cofinanțare datorita faptului că 
valoarea proiectului s-a majorat 
conform prevederilor OUG 114/2018 
privind instituirea unor măsuri în 
domeniul investițiilor publice și a 
măsurilor fiscal-bugetare, 
modificarea și completarea unor acte 
normative și prorogarea unor 
termene. 
 
Sursa de finanțare: 
Anexa nr. 7/03.

387. Legea bugetului de stat 2021 
Anexa 3/15/01 pagina 1 
Capitol 5000 
Grupa/ titlu 51 
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚEI 
PUBLICE 
Indice II. Credite bugetare 
 

Se va aloca suma de 424.959,98  mii lei 
pentru finanțarea Construire  capela 
mortuara Ceanu Mic, comnuna Tureni jud. 
Cluj 
 
Autor: Deputat Ilie-Alin Coleșa 
Grupul Parlamentar Alianța pentru Unirea 
Românilor. 
 

Este necesară suma de 424.959,98  
mii lei cofinantare datorita faptului că 
valoarea proiectului s-a majorat 
conform prevederilor OUG 114/2018 
privind instituirea unor măsuri în 
domeniul investițiilor publice și a 
măsurilor fiscal-bugetare, 
modificarea şi completarea unor acte 
normative și prorogarea unor 
termene. 
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Sursa de finanțare: 
Anexa nr. 7/03.

388. Legea bugetului de stat 2021 
Anexa 3/15/01 pagina 1 
Capitol 5000 
Grupa/ titlu 51 
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚEI 
PUBLICE 
Indice II. Credite bugetare 
 

Se va aloca suma de 82.749.31 mii lei pentru 
finanțarea Modernizare infrastructura 
rutiera  in comuna Tureni jud. Cluj 
 
Autor: Deputat Ilie-Alin Coleșa 
Grupul Parlamentar Alianța pentru Unirea 
Românilor. 
 

Este necesară suma de 82.749.31 mii 
lei cofinantare datorita faptului că 
valoarea proiectului s-a majorat 
conform prevederilor OUG 114/2018 
privind instituirea unor măsuri în 
domeniul investițiilor publice și a 
măsurilor fiscal-bugetare, 
modificarea şi completarea unor acte 
normative și prorogarea unor 
termene. 
 
Sursa de finanțare: 
Anexa nr. 7/03.

389. Legea bugetului de stat 2021 
Anexa 3/15/01 pagina 1 
Capitol 5000 
Grupa/ titlu 51 
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚEI 
PUBLICE 
Indice II. Credite bugetare 
 

Se va aloca suma de 185  mii lei pentru 
finanțarea Modernizare infrastructura 
rutiera  in comuna Tureni jud. Cluj 
 
Autor: Deputat Ilie-Alin Coleșa 
Grupul Parlamentar Alianța pentru Unirea 
Românilor. 
 

Este necesară suma de 185 mii lei 
cofinantare datorita faptului că 
valoarea proiectului s-a majorat 
conform prevederilor OUG 114/2018 
privind instituirea unor măsuri în 
domeniul investițiilor publice și a 
măsurilor fiscal-bugetare, 
modificarea şi completarea unor acte 
normative și prorogarea unor 
termene. 
 
Sursa de finanțare: 
Anexa nr. 7/03.

390. Legea bugetului de stat 2021 
Anexa 3/15/01 pagina 1 
Capitol 5000 
Grupa/ titlu 51 
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚEI 
PUBLICE 
Indice II. Credite bugetare 

Se va aloca suma de 172.390  mii lei pentru 
finanțarea Modernizarea iluminat  public  
stradal in Comuna Tureni, satele Tureni si 
Martinesti, judetul Cluj  
 
Autor: Deputat Ilie-Alin Coleșa 
Grupul Parlamentar Alianța pentru Unirea 
Românilor.

Este necesară suma de 172.390   mii 
lei cofinantare datorita faptului că 
valoarea proiectului s-a majorat 
conform prevederilor OUG 114/2018 
privind instituirea unor măsuri în 
domeniul investițiilor publice și a 
măsurilor fiscal-bugetare, 
modificarea şi completarea unor acte 
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  normative și prorogarea unor 
termene. 
 
Sursa de finanțare: 
Anexa nr. 7/03.

391. Legea bugetului de stat 2021 
Anexa 3/15/01 pagina 1 
Capitol 5000 
Grupa/ titlu 51 
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚEI 
PUBLICE 
Indice II. Credite bugetare 
 

Se va aloca suma de 3.562.917  mii lei pentru 
finanțarea Modernizarea Scoala Gimnaziala 
in comuna Valea Ierii, judetul Cluj  
Autor: Deputat Ilie-Alin Coleșa 
Grupul Parlamentar Alianța pentru Unirea 
Românilor. 
 

Este necesară suma de 3.562.917  mii 
lei cofinantare datorita faptului că 
valoarea proiectului s-a majorat 
conform prevederilor OUG 114/2018 
privind instituirea unor măsuri în 
domeniul investițiilor publice și a 
măsurilor fiscal-bugetare, 
modificarea şi completarea unor acte 
normative și prorogarea unor 
termene. 
 
Sursa de finanțare: 
Anexa nr. 7/03.

392. Legea bugetului de stat 2021 
Anexa 3/15/01 pagina 1 
Capitol 5000 
Grupa/ titlu 51 
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚEI 
PUBLICE 
Indice II. Credite bugetare 
 

Se va aloca suma de 500  mii lei pentru 
finanțarea Servicii integrate inteligente 
pentru reducerea numarului de persoanae 
marginalizate din comuna Valea Ierii, 
judetul Cluj  
 
Autor: Deputat Ilie-Alin Coleșa 
Grupul Parlamentar Alianța pentru Unirea 
Românilor. 
 

Este necesară suma 500   mii lei 
cofinantare datorita faptului că 
valoarea proiectului s-a majorat 
conform prevederilor OUG 114/2018 
privind instituirea unor măsuri în 
domeniul investițiilor publice și a 
măsurilor fiscal-bugetare, 
modificarea şi completarea unor acte 
normative și prorogarea unor 
termene. 
 
Sursa de finanțare: 
Anexa nr. 7/03.

393. Legea bugetului de stat 2021 
Anexa 3/15/01 pagina 1 
Capitol 5000 
Grupa/ titlu 51 
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE 

Se va aloca suma de 1.000 mii lei pentru 
finanțarea Modernizare drum forestier 
Soimu-Tina comuna Valea Ierii, judetul Cluj  
 

Este necesară suma 1.000  mii lei 
cofinantare datorita faptului că 
valoarea proiectului s-a majorat 
conform prevederilor OUG 114/2018 
privind instituirea unor măsuri în 
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UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚEI 
PUBLICE 
Indice II. Credite bugetare 
 

 
Autor: Deputat Ilie-Alin Coleșa 
Grupul Parlamentar Alianța pentru Unirea 
Românilor. 
 

domeniul investițiilor publice și a 
măsurilor fiscal-bugetare, 
modificarea şi completarea unor acte 
normative și prorogarea unor 
termene. 
 
Sursa de finanțare: 
Anexa nr. 7/03.

394. Legea bugetului de stat 2021 
Anexa 3/15/01 pagina 1 
Capitol 5000 
Grupa/ titlu 51 
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚEI 
PUBLICE 
Indice II. Credite bugetare 
 

Se va aloca suma de 2.647226,65  mii lei 
pentru finanțarea  Reabilitarea si extinderea  
retelei de apa potabila in Statiunea 
turistica Muntele Baisorii, comuna 
Baisoara, Jud. Cluj 
 
 
 
Autor: Deputat Ilie-Alin Coleșa 
Grupul Parlamentar Alianța pentru Unirea 
Românilor. 
 

Este necesară suma 2.647226,65  mii 
lei cofinantare datorita faptului că 
valoarea proiectului s-a majorat 
conform prevederilor OUG 114/2018 
privind instituirea unor măsuri în 
domeniul investițiilor publice și a 
măsurilor fiscal-bugetare, 
modificarea şi completarea unor acte 
normative și prorogarea unor 
termene. 
 
Sursa de finanțare: 
Anexa nr. 7/03.

395. Legea bugetului de stat 2021 
Anexa 3/15/01 pagina 1 
Capitol 5000 
Grupa/ titlu 51 
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚEI 
PUBLICE 
Indice II. Credite bugetare 
 

Se va aloca suma de 1.287680,41  mii lei 
pentru finanțarea   Retele  de canalizare 
menajera si canal colector Sacel Baisoara, 
comuna Baisoara judetul Cluj. 

 
 
Autor: Deputat Ilie-Alin Coleșa 
Grupul Parlamentar Alianța pentru Unirea 
Românilor. 
 

Este necesară suma 1.287680,41  mii 
lei cofinantare datorita faptului că 
valoarea proiectului s-a majorat 
conform prevederilor OUG 114/2018 
privind instituirea unor măsuri în 
domeniul investițiilor publice și a 
măsurilor fiscal-bugetare, 
modificarea şi completarea unor acte 
normative și prorogarea unor 
termene. 
 
Sursa de finanțare: 
Anexa nr. 7/03.

396. Legea bugetului de stat 2021 
Anexa 3/15/01 pagina 1 

Se va aloca suma de 1.58095108 mii lei 
pentru Modernizare strazi de pamant  in 

Este necesară suma 1.580951,08  mii 
lei cofinantare datorita faptului că 
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Capitol 5000 
Grupa/ titlu 51 
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚEI 
PUBLICE 
Indice II. Credite bugetare 
 

Statiunea Muntele Baisorii, comuna 
Baisoara, judetu Cluj 
 

 
 

Autor: Deputat Ilie-Alin Coleșa 
Grupul Parlamentar Alianța pentru Unirea 
Românilor. 
 

valoarea proiectului s-a majorat 
conform prevederilor OUG 114/2018 
privind instituirea unor măsuri în 
domeniul investițiilor publice și a 
măsurilor fiscal-bugetare, 
modificarea şi completarea unor acte 
normative și prorogarea unor 
termene. 
 
Sursa de finanțare: 
Anexa nr. 7/03.

397. Legea bugetului de stat 2021 
Anexa 3/15/01 pagina 1 
Capitol 5000 
Grupa/ titlu 51 
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚEI 
PUBLICE 
Indice II. Credite bugetare 
 

Se va aloca suma de 751.850 mii lei pentru 
Modernizare  si extindere iluminat public 

stradal in Comuna Baisoara. 
 
 
 

 
Autor: Deputat Ilie-Alin Coleșa 
Grupul Parlamentar Alianța pentru Unirea 
Românilor. 
 

Este necesară suma 751.850 mii lei 
cofinantare datorita faptului că 
valoarea proiectului s-a majorat 
conform prevederilor OUG 114/2018 
privind instituirea unor măsuri în 
domeniul investițiilor publice și a 
măsurilor fiscal-bugetare, 
modificarea şi completarea unor acte 
normative și prorogarea unor 
termene. 
 
Sursa de finanțare: 
Anexa nr. 7/03.

398. Legea bugetului de stat 2021 
Anexa 3 / 13 / 02 Pagina 4 
Capitol 5001 
Grupa / titlu 59 
TITLUL 12 SUSȚINEREA CULTELOR 
Indice II. Credite bugetare 

Se va aloca suma de 15.985,690 mii lei pentru 
finanțarea proiectului „Mozaic în Catedrala 
mitropolitană” al Arhiepiscopiei Vadului, 
Feleacului și Clujului. 
 
Autor: Deputat Ilie-Alin Coleșa 
Grupul Parlamentar Alianța pentru Unirea 
Românilor. 
 

Este necesară suma de 15.985,690  
mii lei cofinantare datorita faptului că 
valoarea proiectului s-a majorat 
conform prevederilor OUG 114/2018 
privind instituirea unor măsuri în 
domeniul investițiilor publice și a 
măsurilor fiscal-bugetare, 
modificarea şi completarea unor acte 
normative și prorogarea unor 
termene. 
 
Sursa de finanțare: 
Anexa nr. 7/03.
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399. Legea bugetului de stat 2021 
Anexa 3 / 13 / 02 Pagina 4 
Capitol 5001 
Grupa / titlu 59 
TITLUL 12 SUSȚINEREA CULTELOR 
Indice II. Credite bugetare 

Se va aloca suma de 10.466,26837 mii lei 
pentru finanțarea proiectului „Centrul 
Misionar Sfântul Apostol Andrei” al 
Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și 
Clujului. 
 
Autor: Deputat Ilie-Alin Coleșa 
Grupul Parlamentar Alianța pentru Unirea 
Românilor. 
 

Este necesară suma de 10.466,26837 
mii lei cofinantare datorita faptului că 
valoarea proiectului s-a majorat 
conform prevederilor OUG 114/2018 
privind instituirea unor măsuri în 
domeniul investițiilor publice și a 
măsurilor fiscal-bugetare, 
modificarea şi completarea unor acte 
normative și prorogarea unor 
termene. 
 
Sursa de finanțare: 
Anexa nr. 7/03. 

400. 

Legea Bugetului de Stat pe anul 2022 
 
Bugetul Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor  
Publice si  Administrație 
 
Anexa 3/15 

Se solicită alocarea sumei de 6.000 mii lei de 
la bugetul Ministerului pentru Proiectul de 
Investiție:”PARC INDUSTRIAL VRANCEA” 
in comuna Garoafa , județul Vrancea 
 
 
Inițiator : 
Senator PNL Ioan Raluca Gabriela 
 

Judetul Vrancea este unul dintre 
judetele care sufera din cauza 
migratiei fortei de munca, un 
fenomen accentuat dupa ce pe 
parcursul timpului locul fabricilor 
comuniste nu a fost luat de nicio 
investitie in domeniul industrial, 
vechea zona industriala a orasului 
avand mai mult miza imobiliara. Prin 
realizarea acestui obiectiv de 
investiții se are în vedere: 
revitalizarea economiei locale prin 
atragerea investitorilor autohtoni 
și/sau străini; creșterea numărului 
locurilor de muncă pentru populația 
din zonă, utilizarea pe deplin a 
potențialului uman al zonei și 
perfecționarea resurselor umane; 
creșterea veniturilor la bugetul local 
și la bugetul de stat; creșterea 
atractivității regiunii ca locație pentru 
investiții în activități economice și 
sociale; stimularea creării de noi 
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societăți comerciale și a dezvoltării 
celor existente din domeniul 
productiv și al serviciilor; 
imbunătățirea dezvoltării economiei 
județului prin creșterea inovării în 
activitățile economice prioritare; 
dezvoltarea competitivității 
economiei județene prin stimularea 
activităților de promovare a 
produselor 
Sursa de finanțare:bugetul Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor  Publice si  
Administrație 

401. Legea Bugetului de Stat pe anul 2022 
 
Bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor 
publice și Administrației 
 
Anexa 3/15 

Realizarea obiectivului de investiții Aeroport 
Internațional Brașov-Ghimbav 
 
Valoarea investiției este de 177,770 mii lei 
Inițiatori: 
Senator PNL Mihai Veștea,  
Deputați PNL Gabriel Andronache, 
Vecerdi Cristina, Valentin Făgărașian, 
Flucuș Dumitru  

Proiectul de construire al 
Aeroportului Internațional Brașov  
reprezintă o prioritate atât locală cât 
și regională urmând a deservi și 
județele Covasna și Harghita 
Până in prezent au fost alocate din 
bugetul județului o suma de 295 
miliane lei din care s-au realizat : 
documentațiile cerute de legislația 
aplicabilă necesare susținerii 
investiției și demarării procedurilor 
de achiziție pentru etapele 
investiționale anterioare;lucrări de 
amenajare terne, sistematizare pe 
verticală, pista de aterizare-decolare 
in lungime de 2820m, lățime 
portantă, cale de rulare Alfa, 
platformă pacare aeronave și 
canalizare ape pluviale aferentă 
suprafețelor de mișcare. 
Pentru finalizarea și certificarea 
aeroportului, în urma finalizării 
procedurilor de achiziție publică au 
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fost incheiate contracte de proiectare 
și execuție precum și contracte de 
achiziții echipamente pentru care au 
fost alocate o parte din fonduri din 
bugetul Consiliului Județean Brașov. 
Este esențială alocarea de resurse 
financiare pentru a putea finaliza 
obiectivul de investiții Aeroportul 
internațional Brașov și a permite 
Consiliul Județean Brașov asigurarea 
unui buget sustenabil pentru 
finanțarea  altor proiecte prioritare in 
domeniul sănătății publice și 
infrastructurii de transport  
Sursă de finanțare: 
Ministerul Dezvoltării , Lucrărilor 
Publice și Administrație

402. Legea Bugetului de Stat pe anul 2022 
 
Bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor 
publice și Administrației 
prin Compania Națională de Investiții 
 
Anexa 3/15 

Construire pod DJ 153C localitatea Gurghiu 
jud Mureș. 
 
Valoarea investiției 3.100  mii lei. 
Inițiator: 
Senator   Ioan Cristian Chirteș   

Există proiect tehnic, podul a fost 
afectat de inundații repetate, fiind 
singura cale de acces către două 
comune (de aprox 12.000 locuitori). 
 
Sursă de finanțare: 
Ministerul Dezvoltării , Lucrărilor 
Publice și Administrație 

403. Legea Bugetului de Stat pe anul 2022 
Anexa 7- SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2022 și estimări pe 
anii 2023-2025 
 

UAT Județul Bihor - Finanțarea cheltuielilor 
determinate de implementarea Programului 
Județean – Construire bazine didactice de inot 
Inițiator: 
Senator   Adrian HATOS   

Sursa de finanțare: 
Bugetul Ministerului  Dezvoltării , 
Lucrărilor Publice și Administrației 
 

404. Legea Bugetului de Stat pe anul 2022 
Anexa 7 - SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2022 și estimări pe 

UAT Județul Bihor –Finanțarea lucrărilor 
aferente obiectivului de investiții campus 
școlar pentru învățământul special din 
municipiul Oradea- suma de 35 000 mii lei.  

Sursa de finanțare: 
Bugetul Ministerului  Dezvoltării , 
Lucrărilor Publice și Administrației 
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anii 2023-2025 Inițiator: 
Senator   Adrian HATOS   

405. Legea Bugetului de Stat pe anul 2022 
Anexa 7 - SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2022 și estimări pe 
anii 2023-2025 

UAT Județul Bihor –Finanțarea cheltuielilor 
determinate de către Programul Județean de 
Construire –Puncte de colectare a deșeurilor 4 
puncte – suma de 8 000 mii lei. 
Inițiator: 
Senator   Adrian HATOS   

Sursa de finanțare: 
Bugetul Ministerului  Dezvoltării , 
Lucrărilor Publice și Administrației 
 

406. Legea bugetului de stat pe anul 2022 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației 
Anexa nr. 3 /15 

Se propune spre alocare suma de 716, 714 mii 
lei pentru modernizarea și dotarea Corp C și 
C2 aferente Școlii Generale ”Ion Bianu” din 
localitatea Valea Lungă, județul Alba 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor. 
 

Investiția este necesară pentru 
modernizarea și dotarea a două 
corpuri ale clădiri școlii din Valea 
Lungă, județul Alba, în acest moment 
lucrările fiind în curs de execuție, 
stadiul fizic realizat atingând 75%. 
Bugetul local contribuie cu suma de 
828, 113 mii lei. 
 
 
Sursa de finanțare:  

1. MINISTERUL 
FINANTELOR - ACTIUNI 
GENERALE 

Redistribuirea din sumele cu 
destinație specifică alocate 
ordonatorului principal de credite 
(Ministerul Dezvoltării, Lucărilor 
Publice și Administrației)

407. Legea bugetului de stat pe anul 2022 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației 
Anexa nr. 3 / 15 

Se propune alocarea sumei de 900 mii lei 
pentru lucrările de branșare a gospodăriilor 
individuale și ridicarea la cotă a capacelor de 
canalizare și punerea în funcțiune a rețelei de 
canalizare – stație de epurare în comuna Valea 
Lungă, județul Alba. 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor

Stadiul de implementare a proiectului 
este zero, fiind vorba despre o 
investiție nouă. Bugetul local nu 
poate suporta cheltuielile pentru 
realizarea proiectului. 
 
 
 
Sursa de finanțare:
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1. MINISTERUL 
FINANTELOR - ACTIUNI 
GENERALE 

Redistribuirea din sumele cu 
destinație specifică alocate 
ordonatorului principal de credite 
(Ministerul Dezvoltării, Lucărilor 
Publice și Administrației)

408. Legea bugetului de stat pe anul 2022 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației 
Anexa nr. 3 / 15 

Se propune alocarea sumei de 1.676,355 mii 
lei pentru modernizarea infrastructurii rutiere 
în localitatea Valea Lungă, județul Alba. 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor. 
 

Investiția este necesară pentru 
modernizarea drumurilor din Valea 
Lungă, județul Alba, stadiul fizic 
realizat atingând 70%.  
 
Sursa de finanțare:  

1. MINISTERUL 
FINANTELOR - ACTIUNI 
GENERALE 

Redistribuirea din sumele cu 
destinație specifică alocate 
ordonatorului principal de credite 
(Ministerul Dezvoltării, Lucărilor 
Publice și Administrației)

409. Legea bugetului de stat pe anul 2022 
Ministerul Dezvoltării și Lucrărilor Publice  
Anexa nr. 3 / 15 / 27 

Se propune suplimentarea PNDL Etapa II, cod 
1725, cu sume în cuantum de 600 mii lei 
pentru realizarea de soluții ecologice pentru 
reabilitarea și modernizarea grupurilor 
sanitare din unitățile de învățământ 
preuniversitar 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor. 
 

La începutul anului școlar erau peste 
800 de școli cu grupurile sanitare în 
curte, în ciuda faptului că normele de 
igienă din școli includ nu doar 
clădirile în care se desfășoară 
activitatea didactică, ci și grupurile 
sanitare, care trebuie echipate 
corespunzător, având în vedere că 
elevii au organismul mult mai 
sensibil decât adulții și sunt mult mai 
ușor afectați de microbi. În aceste 
condiții, trebuie acordată o atenție 
sporită în ceea ce privește curățenia și 
igiena în prezența lor. Este, deci, 
esențial pentru procesul educațional, 



156 
 

ca spațiile dedicate igienei sanitare să 
fie ecologizate.  
 
 
Sursa de finanțare:  
MINISTERUL FINANTELOR - 
ACTIUNI GENERALE

410. Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației 
Anexa 3/15/02 Pag. 2 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 51, art. 02 „Transferuri de 
capital”, alin. 38. „Programul Național de 
Dezvoltare Locală” 
 

Se alocă suma de 3.100 mii lei pentru 
reabilitarea și modernizarea infrastructurii 
rutiere, alei și trotuare în orașul-stațiune 
Amara, județul Ialomița 
 
 
Grupurile parlamentare al Alianței pentru 
Unirea Românilor 

Suma reprezintă o investiție necesară 
pe care bugetul local nu o poate 
acoperi. Astfel, propunem finanțarea 
prin Programul Național de 
Dezvoltare Locală. 
 
Surse de finanțare: 
 

1. Redistribuire din sumele cu 
destinație specifică alocate 
ordonatorului principal de 
credite (Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației). 

Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale

411. Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației 
Anexa 3/15/02 Pag. 2 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 51, art. 02 „Transferuri de 
capital”, alin. 38. „Programul Național de 
Dezvoltare Locală” 
 

Se alocă suma de 5.300 mii lei pentru 
modernizarea străzilor în orașul-stațiune 
Amara, județul Ialomița 
 
 
Grupurile parlamentare al Alianței pentru 
Unirea Românilor 

Suma reprezintă o investiție necesară 
pe care bugetul local nu o poate 
acoperi. Astfel, propunem finanțarea 
prin Programul Național de 
Dezvoltare Locală. 
 
Surse de finanțare: 
 

1. Redistribuire din sumele cu 
destinație specifică alocate 
ordonatorului principal de 
credite (Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației).
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Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale

412. Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației 
Anexa 3/15/02 Pag. 2 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 51, art. 02 „Transferuri de 
capital”, alin. 38. „Programul Național de 
Dezvoltare Locală” 
 

Se alocă suma de 20.905 mii lei pentru 
expertiza și îmbunătățirea sistemului de 
captare, transport, tratare și distribuție a 
apei curente în orașul-stațiune Amara, 
județul Ialomița 
 
 
Grupurile parlamentare al Alianței pentru 
Unirea Românilor 

Suma reprezintă o investiție necesară 
din categoria alimentări cu apă și 
stații de tratare – Construcție nouă a 
apei, iar bugetul local nu o poate 
acoperi. Astfel, propunem finanțarea 
prin Programul Național de 
Dezvoltare Locală. 
 
Surse de finanțare: 
 

1. Redistribuire din sumele cu 
destinație specifică alocate 
ordonatorului principal de 
credite (Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației). 

Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale

413. Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației 
Anexa 3/15/02 Pag. 2 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 51, art. 02 „Transferuri de 
capital”, alin. 38. „Programul Național de 
Dezvoltare Locală” 
 

Se alocă suma de 29.955 mii lei pentru 
proiectul de canalizare din strada Tudor 
Vladimirescu / DN 2C din orașul-stațiune 
Amara, județul Ialomița 
 
 
Grupurile parlamentare al Alianței pentru 
Unirea Românilor 

Suma reprezintă o investiție necesară 
pentru sisteme de canalizare și stații 
de epurare a apelor uzate, inclusiv 
canalizare pluvială și sisteme de 
captare a apelor pluviale. Propunem 
finanțarea prin Programul Național de 
Dezvoltare Locală întrucât bugetul 
local nu poate acoperi investiția. 
 
Surse de finanțare: 
 

1. Redistribuire din sumele cu 
destinație specifică alocate 
ordonatorului principal de 
credite (Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației).
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Ministerul Finanțelor – Acțiuni 
Generale

414. Legea bugetului de stat pe anul 2022 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației 
Anexa nr. 3 / 15 

Se alocă suma de 45 mii lei pentru sistemul de 
supraveghere video în localitatea Pufești, jud. 
Vrancea. 
 
Autori:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor. 

Investiția este necesară pentru 
siguranța cetățenilor. 
 
Sursa de finanțare:  
1. MINISTERUL 
FINANTELOR - ACTIUNI 
GENERALE 
2. Redistribuirea din sumele cu 
destinație specifică alocate 
ordonatorului principal de credite 
(Ministerul Dezvoltării, Lucărilor 
Publice și Administrației).

415. Legea bugetului de stat pe anul 2022 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației 
Anexa nr. 3 / 15 

Se alocă suma de 75 mii lei pentru procurarea 
unei nacele (SH) în localitatea Pufești, jud. 
Vrancea. 
 
Autori:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor. 

Investiția este necesară pentru lucrări 
de reparații/ mentenanță la iluminatul 
public (siguranța cetățenilor, 
economisirea cheltuielilor cu firmele 
prestatoare in domeniu). 
 
Sursa de finanțare:  
1. MINISTERUL 
FINANTELOR - ACTIUNI 
GENERALE 
2. Redistribuirea din sumele cu 
destinație specifică alocate 
ordonatorului principal de credite 
(Ministerul Dezvoltării, Lucărilor 
Publice și Administrației).

416. Legea bugetului de stat pe anul 2022 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației 
Anexa nr. 3 / 15 

Se alocă suma de 75 mii lei pentru 
împrejmuirea cu gard a Căminului Cultural 
din localitatea Pufești, jud. Vrancea. 
 
Autori:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor.

Investiția este necesară pentru 
împrejmuirea Căminului Cultural din 
comună, propus  și pentru reabilitare. 
 
Sursa de finanțare:  
1. MINISTERUL 
FINANTELOR - ACTIUNI 
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GENERALE 
2. Redistribuirea din sumele cu 
destinație specifică alocate 
ordonatorului principal de credite 
(Ministerul Dezvoltării, Lucărilor 
Publice și Administrației).

417. Legea bugetului de stat pe anul 2022 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației 
Anexa nr. 3 / 15 

Se alocă suma de 300 mii lei pentru terenul de 
sport din localitatea Pufești, jud. Vrancea. 
 
Autori:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor. 

Investiția este necesară pentru crearea  
condițiilor de practicare a activităților 
sportive, sportul reprezentând un 
element esențial în dezvoltarea fizică 
și psihică a elevilor și tinerilor. 
 
Sursa de finanțare:  
1. MINISTERUL 
FINANTELOR - ACTIUNI 
GENERALE 
2. Redistribuirea din sumele cu 
destinație specifică alocate 
ordonatorului principal de credite 
(Ministerul Dezvoltării, Lucărilor 
Publice și Administrației).

418. Legea bugetului de stat pe anul 2022 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației 
Anexa nr. 3 / 15 

Se alocă suma de 50 mii lei pentru obținerea 
autorizației ISU pentru funcționarea 
Grădiniței Pufești. 
 
Autori:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor. 

Investiția este necesară pentru 
asigurarea siguranței copiilor 
preșcolari care frecventează grădinița 
din localitate. 
 
Sursa de finanțare:  
1. MINISTERUL 
FINANTELOR - ACTIUNI 
GENERALE 
2. Redistribuirea din sumele cu 
destinație specifică alocate 
ordonatorului principal de credite 
(Ministerul Dezvoltării, Lucărilor 
Publice și Administrației).

419. Legea bugetului de stat pe anul 2022 Se alocă suma de 150 mii lei destinată Investiția este necesară, deoarece va 
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Anexa nr. 3/15/02 Capitol 5001/Titlul 51 – 
Transferuri între unități ale administrației 
publice, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor  
Publice și Administrației 

refacerii Studiului de Fezabilitate pentru 
crearea rețelei de distribuție a gazelor naturale 
din comuna Pufești, județul Vrancea 
 
Autori:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor. 

asigura cetățenilor din comuna 
Pufești condiții normale de siguranță 
și confort pentru locuitorii comunei. 
  
Sursa de finanțare:  
Realocare din Fondul de rezervă al 
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni 
generale,  50.01, Anexa 3/65/01,  
Capitol 50.01

420. Legea bugetului de stat pe anul 2022 
Anexa 3/15/ Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 

Se suplimentează suma prevăzută în anexa 
3, pentru Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației, cu 1.314.131,46 
mii lei.  
  

Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor. 
 

Cofinanțare „Proiectul regional de 
dezvoltare a 
infrastructurii de apa si apa uzata din 
regiunea Turda -Câmpia Turzii in 
perioada 
2014-2020, cod My smis 118679, 
beneficiar Compania de Apa 
ARIES SA Turda in 
parteneriat cu Comuna Tureni. 
 
Stadiul avizelor: obținute in totalitate 
Stadiul de implementare a investiției: 
lucrari in curs de executie 
Suma necesara: 1.314.131,46 lei 
pentru cofinantare proiect 
Sursa de finantare: POIM FEDR

421.  Legea bugetului de stat pe anul 2022 
Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației  

Se suplimentează suma prevăzută în anexa 
3, pentru Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației, cu 1.800 mii lei.  
  

Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor. 
  

Extindere rețea de canalizare în 
satul Cămărașu, comuna Cămărașu, 
jud. Cluj (există SF). Valoare 
estimată 1.800.000 lei. Dezvoltare 
infrastructură rurală-investiție 
nouă, fără posibilitate de finanțare 
imediată din bugetul local  
  

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

422. Legea bugetului de stat pe anul 2022 Se suplimentează suma prevăzută în anexa Modernizare drumuri comuna 
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Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației  

3, pentru Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației, cu 8.400 mii lei.  
  

Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor. 

Cămărașu jud. Cluj (există SF). 
Valoare estimată 8.400.000 lei. 
Dezvoltare infrastructură rurală-
investiție nouă, fără posibilitate de 
finanțare imediată din bugetul local  
  

Sursa de finanțare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului

423.  Legea bugetului de stat pe anul 2022 
Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației  

Se suplimentează suma prevăzută în anexa 
3, pentru Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației, cu 13.030 mii lei.  
  

Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor. 
  

Modernizare drumuri de interes 
local în sat Soporu de Câmpie-
asfaltare 13 km, com Frata, jud. 
Cluj ( există SF, PT si CF pt 
drumuri) Valoare estimată 
13.030.038,69 lei- în curs de 
depunere la CNI  
  

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

424.  Legea bugetului de stat pe anul 2022 
Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației  

Se suplimentează suma prevăzută în anexa 
3, pentru Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației, cu 13.169 mii lei.  
  

Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor. 
  

Modernizare infrastructură rutieră 
in sat Frata, com Frata, jud Cluj- 
asfaltare 12,5 km ( există SF, PT si 
CF pt drumuri) Valoare estimată 
13.169.120,00 lei- în curs de 
depunere la CNI.  
  

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

425.  Legea bugetului de stat pe anul 2022 
Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației  

Se suplimentează suma prevăzută în anexa 
3, pentru Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației, cu 29.100 mii lei.  
  

Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor. 

Înființare rețea de canalizare 
menajeră cu stație de epurare în 
localitatea Beliș,  - 16 km (există 
SF) com Beliș, jud Cluj. Valoare 
estimată 6.000.000 Eur, aprox 
29.100.000 lei  
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  Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

426.  Legea bugetului de stat pe anul 2022 
Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației  

Se suplimentează suma prevăzută în anexa 
3, pentru Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației, cu 12.125 mii lei.  
  

Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor. 
 

Infiinţare reţea de apă potabilă cu 
staţie de pompare in loc Beliş- 7km 
com. Beliş, jud Cluj. Valoare 
estimată 2.500.000 Eur, aprox  
12.125.000 lei  
  
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă  

bugetară la dispoziţia Guvernului
427.  Legea bugetului de stat pe anul 2022 

Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației  

Se suplimentează suma prevăzută în anexa 
3, pentru Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației, cu 24.250 mii lei.  
  

Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor. 
  

Modernizare drum în com. Beliş, 
jud Cluj. 20 km. Valoare estimată  
5.000.000 Eur, aprox  
24.250.000 lei  
  

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

428. Legea bugetului de stat pe anul 2022 
Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației  

Se suplimentează suma prevăzută în anexa 
3, pentru Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației, cu 1.213 mii lei.  
  

Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor. 
  

Construire Cămin Cultural în 
localitatea Giurcuţa de Sus, com 
Beliş, jud. Cluj.250 mp ( există 
SF)Valoare estimată 250.000 Eur, 
aprox 1.212.500 lei  
  

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

429. Legea bugetului de stat pe anul 2022 
Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației  

Se suplimentează suma prevăzută în anexa 
3, pentru Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației, cu 9.700 mii lei.  
  

Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor. 

Infiinţare reţea de apă potabilă cu 
staţie de pompare in loc Smida, 
com. Beliş, jud Cluj. 6 km ( există 
SF) Valoare estimată 2.000.000  
Eur, aprox 9.700.000 lei  
  

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
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Guvernului 
430. Legea bugetului de stat pe anul 2022 

Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației  

Se suplimentează suma prevăzută în 
anexa 3, pentru Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației, cu 
43.650 mii lei.  
  

Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor. 
  

Inființare Pârtie de schi în localitatea 
Beliș, 
com. Beliș, jud Cluj. 5 km. Valoare 
estimată  
9.000.000 Eur, aprox 43.650.000 lei  
  

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

431.  Legea bugetului de stat pe anul 2022 
Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației  

Se suplimentează suma prevăzută în anexa 
3, pentru Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației, cu 5.520 mii lei.  
  

Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor. 
  

Modernizare tramă stradală în zona 
centrală din comuna Apahida, com. 
Apahida, jud.Cluj. Valoare 
estimată 5.520.000 lei + TVA. Are 
doc tehn -ec. completă. Se află în 
procedură de licitație pt execuție 
din fonduri proprii. Se caută și alte 
soluții de finanțare.  
  

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

432. Legea bugetului de stat pe anul 2022 
Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației  

Se suplimentează suma prevăzută în anexa 
3, pentru Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației, cu 5.842 mii lei.  
  

Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor. 
  

Proiectare și execuție pentru 
extinderea și modernizarea 
sistemului de iluminat public în 
comuna Apahida, com. Apahida, 
jud. Cluj. ( există SF ) Se caută 
surse de finanțare Valoare estimată 
5.841.382,6 lei + TVA  

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

433.  Legea bugetului de stat pe anul 2022 
Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației  

Se suplimentează suma prevăzută în anexa 
3, pentru Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației, cu 2.896 mii lei.  
  

Autor:  

  
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  
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Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor. 

434.  Legea bugetului de stat pe anul 2022 
Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației  

Se suplimentează suma prevăzută în anexa 
3, pentru Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației, cu 134.224 mii 
lei.  
  

Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor. 
  

„Schi în România, Staţiunea 
Băişoara, comuna Băişoara, 
judetul Cluj” –  
134.224.015,00 lei. Proiect complet 
(depus pentru finanțare la CNI -
decembrie 2020)  
  

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

435.  Legea bugetului de stat pe anul 2022 
Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației  

Se suplimentează suma prevăzută în anexa 
3, pentru Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației, cu 10.074 mii lei.  
  

Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor. 
  

Modernizarea şi asfaltarea 
drumurilor comunale si strazilor 
din loc. comunei – lungime de 19.5 
km – etapa II. CNI 22.07.2020. 
Autorizatie de contruire; Achizitie 
finalizata. Com. Jucu, jud. Cluj.  
Valoare estimată: 10.074.356 lei  
  

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

436.  Legea bugetului de stat pe anul 2022 
Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației  

Se suplimentează suma prevăzută în anexa 
3, pentru Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației, cu 6.326 mii lei.  
  

Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor. 

Camin cultural in loc. Jucu de 
Sus.CNI 22.07.2020. SF actualizat. 
Com. Jucu, jud.  
Cluj. Valoare estimată: 6.325.825 lei  
  

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

437.  Legea bugetului de stat pe anul 2022 
Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației  

Se suplimentează suma prevăzută în anexa 3, 
pentru Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației, cu 
11.900 mii lei.  
  

Bazin de inot  acoperit in loc. Jucu 
de Mijloc. CNI 22.07.2020. SF in 
lucru. Com. Jucu, jud.  
Cluj. Valoare estimată: 11.900.000 
lei. 
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Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor. 

  
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului

438.  Legea bugetului de stat pe anul 2022 
Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației  

Se suplimentează suma prevăzută în anexa 
3, pentru Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației, cu 500 mii lei.  
  

Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor. 
  

Modernizare și dotare cămine 
culturale în comuna Viișoara, jud. 
Cluj. Proiect aflat în implementare 
în cadrul PNDR, submăsura 7.6. 
Documentație completă.   
Valoare necesară estimată 
(cheltuielile neeligibile ): 500.000 
lei.  
  

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

439. Legea bugetului de stat pe anul 2022 
Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației  

Se suplimentează suma prevăzută în anexa 
3, pentru Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației, cu 65.654 mii lei.  
  

Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor. 
  

Modernizare străzi în comuna 
Chinteni lungime de 22 km, județul 
Cluj. Valoare estimată 65.654.125 
+TVA lei   
  

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

440. Legea bugetului de stat pe anul 2022 
Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației  

Se suplimentează suma prevăzută în anexa 
3, pentru Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației, cu 6.457 mii lei.  
  

Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor. 
  

Reabilitare drum vicinal Săliștea 
Veche –  
Vechea, din comuna Chinteni, 
Județul Cluj.  
Valoare estimată 6.456.626 +TVA 
lei   
  

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

441. Legea bugetului de stat pe anul 2022 
 Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 

Se suplimentează suma prevăzută în anexa 
3, pentru Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației, cu 15.807 mii lei. 

Reabilitare drum Vicinal Chinteni – 
Pădureni. Com. Chinteni, jud. Cluj. 
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Publice și Administrației    
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor. 
  

Valoare estimată  
15.807.453 +TVA lei  
  

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

442. Legea bugetului de stat pe anul 2022 
Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației  

Se suplimentează suma prevăzută în anexa 
3, pentru Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației, cu 18.564 mii lei.  
  

Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor. 
  

Extinderea sistemului de 
alimentare  cu apă potabilă și 
canalizare, în localitatea Chinteni, 
județul Cluj –ZONA LAC 
CHINTENI. Com. Chinteni, jud. 
Cluj. Valoare estimată  
18.563.326,56 +TVA lei  
  

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

443. Legea bugetului de stat pe anul 2022 
Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației  

Se suplimentează suma prevăzută în anexa 
3, pentru Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației, cu 19.237 mii lei.  
  

Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor. 

Sediu Administrativ Chinteni. 
Com. Chinteni, jud. Cluj. Valoare 
estimată 19.236.563 +TVA lei    

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  

444.  Legea bugetului de stat pe anul 2022 
Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației  

Se suplimentează suma prevăzută în anexa 
3, pentru Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației, cu 7.969 mii lei.  
  

Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor. 
  

Sistem centralizat de canalizare a 
apelor uzate menajere cu staţie de  
epurare în localitatea Satu lung, 
comuna Chinteni, judeţul Cluj.  
Valoare estimată 
7.968.448,99+TVA lei   
  

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

445.  Legea bugetului de stat pe anul 2022 Se suplimentează suma prevăzută în anexa 
3, pentru Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 

Sistem centralizat de canalizare ape 
uzate menajere în satele Pădureni 
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Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației  

Publice și Administrației, cu 29.057 mii lei.  
  

Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor. 
  

și Feiurdeni cu stație de epurare în 
satul  Feiurdeni, comuna Comuna 
Chinteni. Com Chinteni, jud. Cluj.  
Valoare estimată 29.056.706,789 lei  
  

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

446.  Legea bugetului de stat pe anul 2022 
Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației  

Se suplimentează suma prevăzută în anexa 
3, pentru Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației, cu 30.235 mii lei.  
  

Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor. 
  

Extindere rețea de energie electrică 
și extindere iluminat public cartier 
Zona Lac Chinteni. Com. Chinteni, 
jud. Cluj. Valoare estimată 
30.235.365,45 +TVA lei   
  

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

447.  Legea bugetului de stat pe anul 2022 
Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației  

Se suplimentează suma prevăzută în anexa 
3, pentru Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației, cu 9.054 mii lei.  
  

Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor. 
 

 Modernizare  drum  comunal  D
Feiurdeni 6,3 km asfaltare, comuna 
Chinteni, județul Cluj. Valoare 
estimată 9.053.359  
+TVA lei   
  

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă  
bugetară la dispoziţia Guvernului

448. Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației- Programul Național de 
Dezvoltare Locală, Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
Anexa 3/15/02, 
Capitolul 7001 
 

Anexa 3/15/02 - Bugetul Min. Dezvoltării, 
Lucrărilor publice și administrației- 
Programul Național de Dezvoltare Locală, 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației Se propune suma de 500 mii 
lei, pentru cofinanțare construire 1 
dispensar,localitatea Murfatlar județul 
Constanța 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 

Sprijinirea în realizarea obiectivelor 
de investiții a proiectelor. 
  
Sursa de finanțare: Fondurile alocate 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 



168 
 

Unirea Românilor. 

449. Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației- Programul Național de 
Dezvoltare Locală, Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
Anexa 3/15/02, 
Capitolul 7001 

Anexa 3/15/02 - Bugetul Min. Dezvoltării, 
Lucrărilor publice și administrației- 
Programul Național de Dezvoltare Locală, 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației Se propune suma de 500 mii 
lei, pentru cofinanțare construire 1 dispensar, 
localitatea Cernavodă județul Constanța 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor. 

Sprijinirea în realizarea obiectivelor 
de investiții a proiectelor. 
  
Sursa de finanțare: Fondurile alocate 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 

450. Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației- Programul Național de 
Dezvoltare Locală, Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
Anexa 3/15/02, 
Capitolul 7001 
 

Anexa 3/15/02 - Bugetul Min. Dezvoltării, 
Lucrărilor publice și administrației- 
Programul Național de Dezvoltare Locală, 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației Se propune suma de 500 mii 
lei, pentru cofinanțare construire 1 dispensar, 
localitatea Eforie, județul Constanța 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor. 

Sprijinirea în realizarea obiectivelor 
de investiții a proiectelor. 
  
Sursa de finanțare: Fondurile alocate 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 

451. Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației- Programul Național de 
Dezvoltare Locală, Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
Anexa 3/15/02, 
Capitolul 7001 
 

Anexa 3/15/02 - Bugetul Min. Dezvoltării, 
Lucrărilor publice și administrației- 
Programul Național de Dezvoltare Locală, 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației Se propune suma de 500 mii 
lei, pentru cofinanțare construire 1 dispensar, 
localitatea Negru Vodă, județul Constanța 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 

Sprijinirea în realizarea 
obiectivelor de investiții a 
proiectelor. 
  
Sursa de finanțare: Fondurile 
alocate Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și 
Administrației 
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Unirea Românilor. 

452. Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației- Programul Național de 
Dezvoltare Locală, Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
Anexa 3/15/02, 
Capitolul 7001 
 

Anexa 3/15/02 - Bugetul Min. Dezvoltării, 
Lucrărilor publice și administrației- 
Programul Național de Dezvoltare Locală, 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației Se propune suma de 500 mii 
lei, pentru cofinanțare construire 1 dispensar, 
localitatea Ovidiu, județul Constanța 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor. 

Sprijinirea în realizarea obiectivelor 
de investiții a proiectelor. 
  
Sursa de finanțare: Fondurile alocate 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 

453. Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației- Programul Național de 
Dezvoltare Locală, Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
Anexa 3/15/02, 
Capitolul 7001 
 

Anexa 3/15/02 - Bugetul Min. Dezvoltării, 
Lucrărilor publice și administrației- 
Programul Național de Dezvoltare Locală, 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației Se propune suma de 500 mii 
lei, pentru cofinanțare construire 1 dispensar, 
localitatea Agigea județul Constanța 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor. 

Sprijinirea în realizarea obiectivelor 
de investiții a proiectelor. 
  
Sursa de finanțare: Fondurile alocate 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 

454. Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației- Programul Național de 
Dezvoltare Locală, Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
Anexa 3/15/02, 
Capitolul 7001 
 

Anexa 3/15/02 - Bugetul Min. Dezvoltării, 
Lucrărilor publice și administrației- 
Programul Național de Dezvoltare Locală, 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației Se propune suma de 500 mii 
lei, pentru cofinanțare construire 1 dispensar, 
localitatea Albești județul Constanța 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 

Sprijinirea în realizarea obiectivelor 
de investiții a proiectelor. 
  
Sursa de finanțare: Fondurile alocate 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 
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Unirea Românilor. 

455.  
Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației- Programul Național de 
Dezvoltare Locală, Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
Anexa 3/15/02, 
Capitolul 7001 
 
 
 
 
 
 
 

Anexa 3/15/02 - Bugetul Min. Dezvoltării, 
Lucrărilor publice și administrației- 
Programul Național de Dezvoltare Locală, 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației Se propune suma de 500 mii 
lei, pentru cofinanțare construire 1 dispensar, 
localitatea Aliman județul Constanța 

 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor. 
 

Sprijinirea în realizarea obiectivelor 
de investiții a proiectelor. 
  
Sursa de finanțare: Fondurile alocate 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 

456. Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației- Programul Național de 
Dezvoltare Locală, Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
Anexa 3/15/02, 
Capitolul 7001 
 

 
Anexa 3/15/02 - Bugetul Min. Dezvoltării, 
Lucrărilor publice și administrației- 
Programul Național de Dezvoltare Locală, 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației Se propune suma de 500 mii 
lei, pentru cofinanțare construire 1 dispensar, 
localitatea 23 August județul Constanța 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor. 

Sprijinirea în realizarea obiectivelor 
de investiții a proiectelor. 
  
Sursa de finanțare: Fondurile alocate 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 

457. Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației- Programul Național de 
Dezvoltare Locală, Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
Anexa 3/15/02, 

 Anexa 3/15/02 - Bugetul Min. Dezvoltării, 
Lucrărilor publice și administrației- 
Programul Național de Dezvoltare Locală, 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației Se propune suma de 500 mii 
lei, pentru cofinanțare construire 1 dispensar,

Sprijinirea în realizarea obiectivelor 
de investiții a proiectelor. 
  
Sursa de finanțare: Fondurile alocate 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației
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Capitolul 7001 
 

localitatea Bărăganu județul Constanța 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor. 

458. Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației- Programul Național de 
Dezvoltare Locală, Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
Anexa 3/15/02, 
Capitolul 7001 
 

Anexa 3/15/02 - Bugetul Min. Dezvoltării, 
Lucrărilor publice și administrației- 
Programul Național de Dezvoltare Locală, 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației Se propune suma de 500 mii 
lei, pentru cofinanțare construire 1 dispensar, 
localitatea Castelu județul Constanța 

 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor. 

Sprijinirea în realizarea obiectivelor 
de investiții a proiectelor. 
  
Sursa de finanțare: Fondurile alocate 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 

459. Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației- Programul Național de 
Dezvoltare Locală, Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
Anexa 3/15/02, 
Capitolul 7001 
 

Anexa 3/15/02 - Bugetul Min. Dezvoltării, 
Lucrărilor publice și administrației- 
Programul Național de Dezvoltare Locală, 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației Se propune suma de 500 mii 
lei, pentru cofinanțare construire 1 dispensar, 
localitatea Ciocârlia județul Constanța 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor. 

Sprijinirea în realizarea obiectivelor 
de investiții a proiectelor. 
  
Sursa de finanțare: Fondurile alocate 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 

460. Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației- Programul Național de 
Dezvoltare Locală, Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
Anexa 3/15/02, 

Anexa 3/15/02 - Bugetul Min. Dezvoltării, 
Lucrărilor publice și administrației- 
Programul Național de Dezvoltare Locală, 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației Se propune suma de 500 mii 
lei, pentru cofinanțare construire 1 dispensar,

Sprijinirea în realizarea obiectivelor 
de investiții a proiectelor. 
  
Sursa de finanțare: Fondurile alocate 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației
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Capitolul 7001 
 

localitatea Cobadin județul Constanța 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor. 

461. Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației- Programul Național de 
Dezvoltare Locală, Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
Anexa 3/15/02, 
Capitolul 7001 
 

Anexa 3/15/02 - Bugetul Min. Dezvoltării, 
Lucrărilor publice și administrației- 
Programul Național de Dezvoltare Locală, 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației Se propune suma de 500 mii 
lei, pentru cofinanțare construire 1 dispensar, 
localitatea Costinești județul Constanța 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor. 

Sprijinirea în realizarea obiectivelor 
de investiții a proiectelor. 
  
Sursa de finanțare: Fondurile alocate 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 

462. Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației- Programul Național de 
Dezvoltare Locală, Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
Anexa 3/15/02, 
Capitolul 7001 
 

Anexa 3/15/02 - Bugetul Min. Dezvoltării, 
Lucrărilor publice și administrației- 
Programul Național de Dezvoltare Locală, 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației Se propune suma de 500 mii 
lei, pentru cofinanțare construire 1 dispensar, 
localitatea Cogealac județul Constanța 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor. 

Sprijinirea în realizarea obiectivelor 
de investiții a proiectelor. 
  
Sursa de finanțare: Fondurile alocate 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 

463. Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației- Programul Național de 
Dezvoltare Locală, Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
Anexa 3/15/02, 

Anexa 3/15/02 - Bugetul Min. Dezvoltării, 
Lucrărilor publice și administrației- 
Programul Național de Dezvoltare Locală, 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației Se propune suma de 500 mii 
lei, pentru cofinanțare construire 1 dispensar,

Sprijinirea în realizarea obiectivelor 
de investiții a proiectelor. 
  
Sursa de finanțare: Fondurile alocate 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației
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Capitolul 7001 
 

localitatea Comana județul Constanța 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor. 

464. Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației- Programul Național de 
Dezvoltare Locală, Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
Anexa 3/15/02, 
Capitolul 7001 
 

Anexa 3/15/02 - Bugetul Min. Dezvoltării, 
Lucrărilor publice și administrației- 
Programul Național de Dezvoltare Locală, 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației Se propune suma de 500 mii 
lei, pentru cofinanțare construire 1 dispensar, 
localitatea Corbu județul Constanța 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor. 

Sprijinirea în realizarea obiectivelor 
de investiții a proiectelor. 
  
Sursa de finanțare: Fondurile alocate 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 

465. Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației- Programul Național de 
Dezvoltare Locală, Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
Anexa 3/15/02, 
Capitolul 7001 
 

Anexa 3/15/02 - Bugetul Min. Dezvoltării, 
Lucrărilor publice și administrației- 
Programul Național de Dezvoltare Locală, 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației Se propune suma de 500 mii 
lei, pentru cofinanțare construire 1 dispensar, 
localitatea Crucea județul Constanța 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor. 

Sprijinirea în realizarea obiectivelor 
de investiții a proiectelor. 
  
Sursa de finanțare: Fondurile alocate 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 

466. Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației- Programul Național de 
Dezvoltare Locală, Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
Anexa 3/15/02, 

Anexa 3/15/02 - Bugetul Min. Dezvoltării, 
Lucrărilor publice și administrației- 
Programul Național de Dezvoltare Locală, 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației Se propune suma de 500 mii 
lei, pentru cofinanțare construire 1 dispensar,

Sprijinirea în realizarea obiectivelor 
de investiții a proiectelor. 
  
Sursa de finanțare: Fondurile alocate 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației
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Capitolul 7001 
 

localitatea Deleni, județul Constanța 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor. 

467. Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației- Programul Național de 
Dezvoltare Locală, Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
Anexa 3/15/02, 
Capitolul 7001 
 

Anexa 3/15/02 - Bugetul Min. Dezvoltării, 
Lucrărilor publice și administrației- 
Programul Național de Dezvoltare Locală, 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației Se propune suma de 500 mii 
lei, pentru cofinanțare construire 1 dispensar, 
localitatea Dobromir județul Constanța 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor. 

Sprijinirea în realizarea obiectivelor 
de investiții a proiectelor. 
  
Sursa de finanțare: Fondurile alocate 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 

468. Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației- Programul Național de 
Dezvoltare Locală, Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
Anexa 3/15/02, 
Capitolul 7001 
 

Anexa 3/15/02 - Bugetul Min. Dezvoltării, 
Lucrărilor publice și administrației- 
Programul Național de Dezvoltare Locală, 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației Se propune suma de 500 mii 
lei, pentru cofinanțare construire 1 dispensar, 
localitatea Fântânele județul Constanța 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor. 

Sprijinirea în realizarea obiectivelor 
de investiții a proiectelor. 
  
Sursa de finanțare: Fondurile alocate 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 

469. Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației- Programul Național de 
Dezvoltare Locală, Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
Anexa 3/15/02, 

Anexa 3/15/02 - Bugetul Min. Dezvoltării, 
Lucrărilor publice și administrației- 
Programul Național de Dezvoltare Locală, 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației Se propune suma de 500 mii 
lei, pentru cofinanțare construire 1 dispensar,

Sprijinirea în realizarea obiectivelor 
de investiții a proiectelor. 
  
Sursa de finanțare: Fondurile alocate 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației
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Capitolul 7001 
 

localitatea Grădina județul Constanța 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor. 

470. Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației- Programul Național de 
Dezvoltare Locală, Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
Anexa 3/15/02, 
Capitolul 7001 
 

Anexa 3/15/02 - Bugetul Min. Dezvoltării, 
Lucrărilor publice și administrației- 
Programul Național de Dezvoltare Locală, 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației Se propune suma de 500 mii 
lei, pentru cofinanțare construire 1 dispensar, 
localitatea Independența, județul Constanța 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor. 

Sprijinirea în realizarea obiectivelor 
de investiții a proiectelor. 
  
Sursa de finanțare: Fondurile alocate 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 

471. Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației- Programul Național de 
Dezvoltare Locală, Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
Anexa 3/15/02, 
Capitolul 7001 
 

Anexa 3/15/02 - Bugetul Min. Dezvoltării, 
Lucrărilor publice și administrației- 
Programul Național de Dezvoltare Locală, 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației Se propune suma de 500 mii 
lei, pentru cofinanțare construire 1 dispensar, 
localitatea Independența, județul Istria 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor. 

Sprijinirea în realizarea obiectivelor 
de investiții a proiectelor. 
  
Sursa de finanțare: Fondurile alocate 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 

472. Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației- Programul Național de 
Dezvoltare Locală, Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
Anexa 3/15/02, 

Anexa 3/15/02 - Bugetul Min. Dezvoltării, 
Lucrărilor publice și administrației- 
Programul Național de Dezvoltare Locală, 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației Se propune suma de 500 mii 
lei, pentru cofinanțare construire 1 dispensar,

Sprijinirea în realizarea obiectivelor 
de investiții a proiectelor. 
  
Sursa de finanțare: Fondurile alocate 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației
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Capitolul 7001 
 

localitatea Limanu, județul Constanța 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor. 

473. Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației- Programul Național de 
Dezvoltare Locală, Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
Anexa 3/15/02, 
Capitolul 7001 
 

Anexa 3/15/02 - Bugetul Min. Dezvoltării, 
Lucrărilor publice și administrației- 
Programul Național de Dezvoltare Locală, 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației Se propune suma de 500 mii 
lei, pentru cofinanțare construire 1 dispensar, 
localitatea Lumina, județul Constanța 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor. 

Sprijinirea în realizarea obiectivelor 
de investiții a proiectelor. 
  
Sursa de finanțare: Fondurile alocate 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 

474. Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației- Programul Național de 
Dezvoltare Locală, Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
Anexa 3/15/02, 
Capitolul 7001 
 

Anexa 3/15/02 - Bugetul Min. Dezvoltării, 
Lucrărilor publice și administrației- 
Programul Național de Dezvoltare Locală, 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației Se propune suma de 500 mii 
lei, pentru cofinanțare construire 1 dispensar, 
localitatea Mereni, județul Constanța 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor. 

Sprijinirea în realizarea obiectivelor 
de investiții a proiectelor. 
  
Sursa de finanțare: Fondurile alocate 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 

475. Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației- Programul Național de 
Dezvoltare Locală, Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
Anexa 3/15/02, 

Anexa 3/15/02 - Bugetul Min. Dezvoltării, 
Lucrărilor publice și administrației- 
Programul Național de Dezvoltare Locală, 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației Se propune suma de 500 mii 
lei, pentru cofinanțare construire 1 dispensar,

Sprijinirea în realizarea obiectivelor 
de investiții a proiectelor. 
  
Sursa de finanțare: Fondurile alocate 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației
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Capitolul 7001 
 

localitatea Mihai Viteazu, județul Constanța 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor. 

476. Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației- Programul Național de 
Dezvoltare Locală, Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
Anexa 3/15/02, 
Capitolul 7001 
 

Anexa 3/15/02 - Bugetul Min. Dezvoltării, 
Lucrărilor publice și administrației- 
Programul Național de Dezvoltare Locală, 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației Se propune suma de 500 mii 
lei, pentru cofinanțare construire 1 dispensar, 
localitatea Nicolae Bălcescu, județul 
Constanța 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor. 

Sprijinirea în realizarea obiectivelor 
de investiții a proiectelor. 
  
Sursa de finanțare: Fondurile alocate 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 

477. Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației- Programul Național de 
Dezvoltare Locală, Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
Anexa 3/15/02, 
Capitolul 7001 
 

Anexa 3/15/02 - Bugetul Min. Dezvoltării, 
Lucrărilor publice și administrației- 
Programul Național de Dezvoltare Locală, 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației Se propune suma de 500 mii 
lei, pentru cofinanțare construire 1 dispensar, 
localitatea Oltina, județul Constanța 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor. 

Sprijinirea în realizarea obiectivelor 
de investiții a proiectelor. 
  
Sursa de finanțare: Fondurile alocate 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 

478. Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației- Programul Național de 
Dezvoltare Locală, Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației

Anexa 3/15/02 - Bugetul Min. Dezvoltării, 
Lucrărilor publice și administrației- 
Programul Național de Dezvoltare Locală, 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației Se propune suma de 500 mii 

Sprijinirea în realizarea obiectivelor 
de investiții a proiectelor. 
  
Sursa de finanțare: Fondurile alocate 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
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Anexa 3/15/02, 
Capitolul 7001 
 

lei, pentru cofinanțare construire 1 dispensar, 
localitatea Ostrov, județul Constanța 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor. 

Publice și Administrației 

479. Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației- Programul Național de 
Dezvoltare Locală, Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
Anexa 3/15/02, 
Capitolul 7001 
 

Anexa 3/15/02 - Bugetul Min. Dezvoltării, 
Lucrărilor publice și administrației- 
Programul Național de Dezvoltare Locală, 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației Se propune suma de 500 mii 
lei, pentru cofinanțare construire 1 dispensar, 
localitatea Pantelimon, județul Constanța 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor. 

Sprijinirea în realizarea obiectivelor 
de investiții a proiectelor. 
  
Sursa de finanțare: Fondurile alocate 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 

480. Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației- Programul Național de 
Dezvoltare Locală, Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
Anexa 3/15/02, 
Capitolul 7001 
 

Anexa 3/15/02 - Bugetul Min. Dezvoltării, 
Lucrărilor publice și administrației- 
Programul Național de Dezvoltare Locală, 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației Se propune suma de 500 mii 
lei, pentru cofinanțare construire 1 dispensar, 
localitatea Pecineaga, județul Constanța 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor. 

Sprijinirea în realizarea obiectivelor 
de investiții a proiectelor. 
  
Sursa de finanțare: Fondurile alocate 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 

481. Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației- Programul Național de 
Dezvoltare Locală, Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației

Anexa 3/15/02 - Bugetul Min. Dezvoltării, 
Lucrărilor publice și administrației- 
Programul Național de Dezvoltare Locală, 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației Se propune suma de 500 mii 

Sprijinirea în realizarea obiectivelor 
de investiții a proiectelor. 
  
Sursa de finanțare: Fondurile alocate 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
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Anexa 3/15/02, 
Capitolul 7001 
 

lei, pentru cofinanțare construire 1 dispensar, 
localitatea Poarta Albă, județul Constanța 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor. 

Publice și Administrației 

482. Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației- Programul Național de 
Dezvoltare Locală, Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
Anexa 3/15/02, 
Capitolul 7001 
 

Anexa 3/15/02 - Bugetul Min. Dezvoltării, 
Lucrărilor publice și administrației- 
Programul Național de Dezvoltare Locală, 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației Se propune suma de 500 mii 
lei, pentru cofinanțare construire 1 dispensar, 
localitatea Râșova, județul Constanța 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor. 

Sprijinirea în realizarea obiectivelor 
de investiții a proiectelor. 
  
Sursa de finanțare: Fondurile alocate 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 

483. Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației- Programul Național de 
Dezvoltare Locală, Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
Anexa 3/15/02, 
Capitolul 7001 
 

Anexa 3/15/02 - Bugetul Min. Dezvoltării, 
Lucrărilor publice și administrației- 
Programul Național de Dezvoltare Locală, 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației Se propune suma de 500 mii 
lei, pentru cofinanțare construire 1 dispensar, 
localitatea Saraiu, județul Constanța 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor. 

Sprijinirea în realizarea obiectivelor 
de investiții a proiectelor. 
  
Sursa de finanțare: Fondurile alocate 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 

484. Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației- Programul Național de 
Dezvoltare Locală, Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației

Anexa 3/15/02 - Bugetul Min. Dezvoltării, 
Lucrărilor publice și administrației- 
Programul Național de Dezvoltare Locală, 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației Se propune suma de 500 mii 

Sprijinirea în realizarea obiectivelor 
de investiții a proiectelor. 
  
Sursa de finanțare: Fondurile alocate 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
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Anexa 3/15/02, 
Capitolul 7001 
 

lei, pentru cofinanțare construire 1 dispensar, 
localitatea Saligny, județul Constanța 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor. 

Publice și Administrației 

485. Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației- Programul Național de 
Dezvoltare Locală, Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
Anexa 3/15/02, 
Capitolul 7001 
 

Anexa 3/15/02 - Bugetul Min. Dezvoltării, 
Lucrărilor publice și administrației- 
Programul Național de Dezvoltare Locală, 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației Se propune suma de 500 mii 
lei, pentru cofinanțare construire 1 dispensar, 
localitatea Săcele, județul Constanța 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor. 

Sprijinirea în realizarea obiectivelor 
de investiții a proiectelor. 
  
Sursa de finanțare: Fondurile alocate 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 

486. Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației- Programul Național de 
Dezvoltare Locală, Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
Anexa 3/15/02, 
Capitolul 7001 
 

Anexa 3/15/02 - Bugetul Min. Dezvoltării, 
Lucrărilor publice și administrației- 
Programul Național de Dezvoltare Locală, 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației Se propune suma de 500 mii 
lei, pentru cofinanțare construire 1 dispensar, 
localitatea Siliștea, județul Constanța 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor. 

Sprijinirea în realizarea obiectivelor 
de investiții a proiectelor. 
  
Sursa de finanțare: Fondurile alocate 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 

487. Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației- Programul Național de 
Dezvoltare Locală, Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației

Anexa 3/15/02 - Bugetul Min. Dezvoltării, 
Lucrărilor publice și administrației- 
Programul Național de Dezvoltare Locală, 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației Se propune suma de 500 mii 

Sprijinirea în realizarea obiectivelor 
de investiții a proiectelor. 
  
Sursa de finanțare: Fondurile alocate 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
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Anexa 3/15/02, 
Capitolul 7001 
 

lei, pentru cofinanțare construire 1 dispensar, 
localitatea Târgușor, județul Constanța 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor. 

Publice și Administrației 

488. Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației- Programul Național de 
Dezvoltare Locală, Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
Anexa 3/15/02, 
Capitolul 7001 
 

Anexa 3/15/02 - Bugetul Min. Dezvoltării, 
Lucrărilor publice și administrației- 
Programul Național de Dezvoltare Locală, 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației Se propune suma de 500 mii 
lei, pentru cofinanțare construire 1 dispensar, 
localitatea Tuzla, județul Constanța 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor. 

Sprijinirea în realizarea obiectivelor 
de investiții a proiectelor. 
  
Sursa de finanțare: Fondurile alocate 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 

489. Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației- Programul Național de 
Dezvoltare Locală, Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
Anexa 3/15/02, 
Capitolul 7001 
 

Anexa 3/15/02 - Bugetul Min. Dezvoltării, 
Lucrărilor publice și administrației- 
Programul Național de Dezvoltare Locală, 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației Se propune suma de 500 mii 
lei, pentru cofinanțare construire 1 dispensar, 
localitatea Topalu, județul Constanța 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor. 

Sprijinirea în realizarea obiectivelor 
de investiții a proiectelor. 
  
Sursa de finanțare: Fondurile alocate 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 

490. Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației- Programul Național de 
Dezvoltare Locală, Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației

Anexa 3/15/02 - Bugetul Min. Dezvoltării, 
Lucrărilor publice și administrației- 
Programul Național de Dezvoltare Locală, 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației Se propune suma de 500 mii 

Sprijinirea în realizarea obiectivelor 
de investiții a proiectelor. 
  
Sursa de finanțare: Fondurile alocate 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
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Anexa 3/15/02, 
Capitolul 7001 
 

lei, pentru cofinanțare construire 1 dispensar, 
localitatea Topraisar, județul Constanța 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor. 

Publice și Administrației 

491. Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației- Programul Național de 
Dezvoltare Locală, Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
Anexa 3/15/02, 
Capitolul 7001 
 

Anexa 3/15/02 - Bugetul Min. Dezvoltării, 
Lucrărilor publice și administrației- 
Programul Național de Dezvoltare Locală, 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației Se propune suma de 500 mii 
lei, pentru cofinanțare construire 1 dispensar, 
localitatea Horia, județul Constanța 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor. 

Sprijinirea în realizarea obiectivelor 
de investiții a proiectelor. 
  
Sursa de finanțare: Fondurile alocate 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 

492. Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației- Programul Național de 
Dezvoltare Locală, Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
Anexa 3/15/02, 
Capitolul 7001 
 

Anexa 3/15/02 - Bugetul Min. Dezvoltării, 
Lucrărilor publice și administrației- 
Programul Național de Dezvoltare Locală, 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației Se propune suma de 500 mii 
lei, pentru cofinanțare construire 1 dispensar, 
localitatea Valu lui Traian județul Constanța 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor. 

Sprijinirea în realizarea obiectivelor 
de investiții a proiectelor. 
  
Sursa de finanțare: Fondurile alocate 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 

493. Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației- Programul Național de 
Dezvoltare Locală, Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației

Anexa 3/15/02 - Bugetul Min. Dezvoltării, 
Lucrărilor publice și administrației- 
Programul Național de Dezvoltare Locală, 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației Se propune suma de 500 mii 

Sprijinirea în realizarea obiectivelor 
de investiții a proiectelor. 
  
Sursa de finanțare: Fondurile alocate 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
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Anexa 3/15/02, 
Capitolul 7001 
 

lei, pentru cofinanțare construire 1 dispensar, 
localitatea Vulturu, județul Constanța 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor. 

Publice și Administrației 

494. Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației- Programul Național de 
Dezvoltare Locală, Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
Anexa 3/15/02, 
Capitolul 7001 
 

Anexa 3/15/02 - Bugetul Min. Dezvoltării, 
Lucrărilor publice și administrației- 
Programul Național de Dezvoltare Locală, 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației Se propune suma de 500 mii 
lei, pentru cofinanțare construire 1 dispensar, 
localitatea Seimeni, județul Constanța 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor. 

Sprijinirea în realizarea obiectivelor 
de investiții a proiectelor. 
  
Sursa de finanțare: Fondurile alocate 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 

495. Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației- Programul Național de 
Dezvoltare Locală, Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
Anexa 3/15/02, 
Capitolul 7001 
 

Anexa 3/15/02 - Bugetul Min. Dezvoltării, 
Lucrărilor publice și administrației- 
Programul Național de Dezvoltare Locală, 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației Se propune suma de 500 mii 
lei, pentru cofinanțare construire 1 dispensar, 
localitatea Amzacea, județul Constanța 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor. 

Sprijinirea în realizarea obiectivelor 
de investiții a proiectelor. 
  
Sursa de finanțare: Fondurile alocate 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 

496. Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației- Programul Național de 
Dezvoltare Locală “Anghel Saligny”, 
Anexa 3/15/02, 

Anexa 3/15/02 - Bugetul Min. Dezvoltării, 
Lucrărilor publice și administrației – 
Programul “Anghel Saligny” sunt prevăzute 
credite de angajament în suma 1.300.250 mii 
lei de și credite bugetare în suma de 1.300.250

Acest proiect, are nevoie de 
cofinanțare, iar sumele sunt necesare 
pentru buna desfăşurare a activităţii 
preșcolarilor. Unitatea de învățământ 
este neceasară datorită suprapopulării 
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Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 54 
 

mii lei. Se propune suma de 1000 mii lei, 
pentru cofinanțare construire 2 
gradinițe,localitatea Medgidia județul 
Constanța 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor. 

grădinițelor existente 

497. Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației- Programul Național de 
Dezvoltare Locală “Anghel Saligny”, 
Anexa 3/15/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 54 

Anexa 3/15/02 - Bugetul Min. Dezvoltării, 
Lucrărilor publice și administrației – 
Programul “Anghel Saligny” sunt prevăzute 
credite de angajament în suma 1.300.250 mii 
lei de și credite bugetare în suma de 1.300.250 
mii lei. Se propune suma de 3000 mii lei 
pentru cofinanțare construire 6 grădinițe, 
localitatea Constanța, jud. Constanța 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor. 

Acest proiect, are nevoie de 
cofinanțare, iar sumele sunt necesare 
pentru buna desfăşurare a activităţii 
preșcolarilor. Unitatea de învățământ 
este neceasară datorită suprapopulării 
grădinițelor existente 

498. Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației- Programul Național de 
Dezvoltare Locală “Anghel Saligny”, 
Anexa 3/15/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 54 

Anexa 3/15/02 - Bugetul Min. Dezvoltării, 
Lucrărilor publice și administrației – 
Programul “Anghel Saligny” sunt prevăzute 
credite de angajament în suma 1.300.250 mii 
lei de și credite bugetare în suma de 1.300.250 
mii lei. Se propune suma de 1000 mii lei, 
pentru cofinanțare construire 2 gradinițe, 
localitatea Năvodari, jud. Constanța 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor. 

Acest proiect, are nevoie de 
cofinanțare, iar sumele sunt necesare 
pentru buna desfăşurare a activităţii 
preșcolarilor. Unitatea de învățământ 
este neceasară datorită suprapopulării 
grădinițelor existente 

499. Legea Bugetului de stat pe anul 2022 Anexa 3/15/02 - Bugetul Min. Dezvoltării, Acest proiect, are nevoie de 
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Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației- Programul Național de 
Dezvoltare Locală “Anghel Saligny”, 
Anexa 3/15/02, 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 54 

Lucrărilor publice și administrației – 
Programul “Anghel Saligny” sunt prevăzute 
credite de angajament în suma 1.300.250 mii 
lei de și credite bugetare în suma de 1.300.250 
mii lei. Se propune suma de 1000 mii lei, 
pentru cofinanțare construire 2 gradinițe, 
localitatea Mangalia, jud. Constanța 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor. 

cofinanțare, iar sumele sunt necesare 
pentru buna desfăşurare a activităţii 
preșcolarilor. Unitatea de învățământ 
este neceasară datorită suprapopulării 
grădinițelor existente 

500. Legea bugetului de stat pe anul 2022 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației 
Anexa nr. 3 / 15 

Se propune suplimentarea de credite bugetare 
cu suma de 4.977,788 mii lei pentru 
modernizarea drumurilor de interes local în 
comuna Lumina, jud. Constanța. 
 
Autori:  
Grupurile Parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor. 
 

Prin realizarea investiției propuse se 
vor pune în valoare terenurile 
intravilane și cele agricole ale 
comunei Lumina, județul Constanța. 
 
Sursa de finantare: 

1. Anexa 3/65 Ministerul 
Finanțelor – Acțiuni 
Generale  

Redistribuirea din sumele cu 
destinație specifică alocate 
ordonatorului principal de credite 
(Ministerul Dezvoltării, Lucărilor 
Publice și Administrației)

501. Legea bugetului de stat pe anul 2022 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației 
Anexa nr. 3 / 15 

Se propune suplimentarea de credite bugetare 
cu suma de 600 mii  pentru lucrări de asfaltare 
a drumului comunal satul Petroșani-comuna 
Deleni, județul Constanța. 

Prin realizarea investiției propuse se 
va asigura un pachet minim de 
servicii publice în satul Petroșani din 
comuna Deleni, județul Constanța. 
 
Sursa de finantare: 

1. Anexa 3/65 Ministerul 
Finanțelor – Acțiuni 
Generale  

Redistribuirea din sumele cu 
destinație specifică alocate 
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ordonatorului principal de credite 
(Ministerul Dezvoltării, Lucărilor 
Publice și Administrației)

502. Legea bugetului de stat pe anul 2022 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației 
Anexa nr. 3 / 15 

Se propune suplimentarea de credite bugetare 
cu suma de  1.400 mii lei pentru lucrări de 
asfaltare străzi laterale – UAT, localitatea 
Petroșani, comuna Deleni jud. Constanța. 

Prin realizarea investiției propuse se 
va asigura un pachet minim de 
servicii publice în satul Petroșani din 
comuna Deleni, județul Constanța. 
 
Sursa de finantare: 

1. Anexa 3/65 Ministerul 
Finanțelor – Acțiuni 
Generale  

Redistribuirea din sumele cu 
destinație specifică alocate 
ordonatorului principal de credite 
(Ministerul Dezvoltării, Lucărilor 
Publice și Administrației)

503. Legea bugetului de stat pe anul 2022 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației 
Anexa nr. 3 / 15 

Se propune suplimentarea de credite bugetare 
cu suma de  800 mii lei pentru lucrări de 
modernizare drumuri forestiere – UAT, 
localitatea Dumbrăveni, jud. Constanta. 

Prin realizarea investiției propuse se 
va asigura un pachet minim de 
servicii publice în localitatea 
Dumbrăveni din județul Constanța. 
 
Sursa de finantare: 

1. Anexa 3/65 Ministerul 
Finanțelor – Acțiuni 
Generale  

Redistribuirea din sumele cu 
destinație specifică alocate 
ordonatorului principal de credite 
(Ministerul Dezvoltării, Lucărilor 
Publice și Administrației)

504. Legea bugetului de stat pe anul 2022 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației 
Anexa nr. 3 / 15 

Se propune suplimentarea de credite bugetare 
cu suma de  100 mii lei pentru lucrări de 
constructie la centura ocolitoare Ovidiu-
Năvodari, jud. Constanța. 

Investiția este necesara din cauza 
traficiului aglomerat spre și dinspre 
stațiunea Mamaia pe timpul verii. S-
ar asitura astfel acces direct la 
autostrada A2, ocolindu-se localitatea 
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Lumina. 
 
Sursa de finantare: 

1. Anexa 3/65 
Ministerul 
Finanțelor – 
Acțiuni Generale  

Redistribuirea din sumele cu 
destinație specifică alocate 
ordonatorului principal de credite 
(Ministerul Dezvoltării, Lucărilor 
Publice și Administrației)

505. Legea bugetului de stat pe anul 2022 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației 
Anexa nr. 3 / 15 

Se propune suplimentarea de credite bugetare 
cu suma de  400 mii lei pentru modernizarea 
de Drumuri Comunale DC 12 în comuna  
Albești, care asigură legatura dintre satele 
Cotu Văii și Vâlcele 0+KM3 +250. 

Investiția este necesară pentru 
modernizarea drumurilor comunale. 
 
Sursa de finantare: 
1. Anexa 3/65 Ministerul 

Finanțelor – Acțiuni Generale  
Redistribuirea din sumele cu 
destinație specifică alocate 
ordonatorului principal de credite 
(Ministerul Dezvoltării, Lucărilor 
Publice și Administrației)

506. Legea bugetului de stat pe anul 2022 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației 
Anexa nr. 3 / 15 

Se propune suplimentarea de credite bugetare 
cu suma de  5.958,088 mii lei pentru 
modernizarea și reabilitarea străzilor în 
comuna ALBEȘTI, jud. Constanța. 

Investiția este necesară pentru 
modernizarea și reabilitarea 
drumurilor comunale. 
 
Sursa de finantare: 
Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 
Acțiuni Generale  
Redistribuirea din sumele cu 
destinație specifică alocate 
ordonatorului principal de credite 
(Ministerul Dezvoltării, Lucărilor 
Publice și Administrației)

507. Legea bugetului de stat pe anul 2022 Se propune suplimentarea de credite bugetare Investiția este necesară pentru 
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Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației 
Anexa nr. 3 / 15 

cu suma de  1.195,090 mii lei pentru 
reabilitarea podului rutier DJ226 tronsonul  
Năvodari-CORBU,  jud. Constanța. 

reabilitarea podului rutier DJ226 de 
pe tronsonul  Năvodari-CORBU,  
jud. Constanța.  
 
Sursa de finantare: 

1 Anexa 3/65 Ministerul 
Finanțelor – Acțiuni 
Generale  

Redistribuirea din sumele cu 
destinație specifică alocate 
ordonatorului principal de credite 
(Ministerul Dezvoltării, Lucărilor 
Publice și Administrației)

508. Legea bugetului de stat pe anul 2022 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației 
Anexa nr. 3 / 15 

Se propune suplimentarea de credite bugetare 
cu suma de  9.772,909 mii lei pentru 
modernizarea drumului comunal DC29 
Deleni-Petroșani-Curcani-Negrești, 
jud.Constanța. 

Investiția este necesară creșterea 
greadului de siguranță a circulației, 
reducerii timpului de călătorie prin 
fluidizarea traficului, precum și 
pentru reducerea poluării aerului, 
reducerea consumului de carburanți 
auto.  
 
Sursa de finantare: 

1 Anexa 3/65 
Ministerul 
Finanțelor – Acțiuni 
Generale  

Redistribuirea din sumele cu 
destinație specifică alocate 
ordonatorului principal de credite 
(Ministerul Dezvoltării, Lucărilor 
Publice și Administrației)

509. Legea bugetului de stat pe anul 2022 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației 
Anexa nr. 3 / 15 

Se propune suplimentarea de credite bugetare 
cu suma de  2.046,011 mii lei pentru 
construirea trotuare și accese în comuna 
Mihai Viteazu, jud. Constanța. 

Investiția este necesară creșterea 
gradului de siguranță a circulației, 
reducerii timpului de călătorie prin 
fluidizarea traficului, precum și 
pentru siguranța circulației pietonale.  
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Sursa de finantare: 
1 Anexa 3/65 

Ministerul 
Finanțelor – 
Acțiuni Generale  

Redistribuirea din sumele cu 
destinație specifică alocate 
ordonatorului principal de credite 
(Ministerul Dezvoltării, Lucărilor 
Publice și Administrației)

510. Legea bugetului de stat pe anul 2022 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației 
Anexa nr. 3 / 15 

Se propune suplimentarea de credite bugetare 
cu suma de  2.034,611 mii lei pentru 
modernizarea străzilor în satul Sinoe, județul 
Constanța. 
 

 
Investiția este necesară creșterea 
gradului de siguranță a circulației, 
reducerii timpului de călătorie prin 
fluidizarea traficului, precum și 
pentru siguranța circulației pietonale.  
 
Sursa de finantare: 

1 Anexa 3/65 
Ministerul 
Finanțelor – 
Acțiuni 
Generale  

Redistribuirea din sumele cu 
destinație specifică alocate 
ordonatorului principal de credite 
(Ministerul Dezvoltării, Lucărilor 
Publice și Administrației)

511. Legea bugetului de stat pe anul 2022 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației 
Anexa nr. 3 / 15 

Se propune suplimentarea de credite bugetare 
cu suma de  2.100 mii lei pentru modernizarea 
străzilor în satul Istria, județul Constanța. 
 

 
Investiția este necesară creșterea 
gradului de siguranță a circulației, 
reducerii timpului de călătorie prin 
fluidizarea traficului, precum și 
pentru siguranța circulației pietonale.  
 
Sursa de finantare: 

- Anexa 3/65 Ministerul 
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Finanțelor – Acțiuni 
Generale  

- Redistribuirea din sumele cu 
destinație specifică alocate 
ordonatorului principal de 
credite (Ministerul 
Dezvoltării, Lucărilor Publice 
și Administrației) 

512. Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice 
și Administrației 
Anexa 3/15/02 Pag. 2 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 51, art. 02 „Transferuri de 
capital”, alin. 38. „Programul Național de 
Dezvoltare Locală” 

Anexa 3/15/02 - Bugetul Min. Dezvoltării, 
Lucrărilor publice și administrației – 
Programul național de investiții "Anghel 
Saligny".  

Se suplimentează cu suma de 130 mii lei 
pentru Modernizarea Drumului de Interes 
Local în Comun Valea Teilor, județul Tulcea. 

 Autori 

Grup Parlamentar Alianța pentru Unirea 
Românilor 
  

Suma propusă de 130 mii lei este 
necesară, întrucât drumurile sunt 
greu practicabile pentru locuitori. 

  
Asigurarea sumei respective este 
imperios deoarece duce la 
îmbunătățirea infrastructurii 
autorităților locale va aduce cadrul 
organizator necesar pentru 
desfășurarea  serviciilor publice 

  

Sursa de finanţare: 

 
Realocarea din Fondul de rezervă a 
Guvernului, Buget MFP – acțiuni 
generale, 50.01, Anexa 3/65/01, 
Capitol 50.01

513. Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice 
și Administrației 
Anexa 3/15/02 Pag. 2 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 51, art. 02 „Transferuri de 
capital”, alin. 38. „Programul Național de 

Anexa 3/15/02 - Bugetul Min. Dezvoltării, 
Lucrărilor publice și administrației – 
Programul național de investiții "Anghel 
Saligny.  

Se suplimentează cu suma de 271 mii lei 
pentru Asfaltarea străzilor din Comuna Valea 

Prin  aprobarea acestui amendament 
va duce către finalizarea proiectului 
de asfaltare fiind benefică pentru 
dezvoltarea  infrastructurii și în 
beneficiul locuitorilor. 
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Dezvoltare Locală” Teilor, județul Tulcea 

 

Autori: 

Grup Parlamentar Alianța pentru Unirea 
Românilor 
 

Sursa de finanțare: 

Realocarea din Fondul de rezervă a 
Guvernului, Buget MFP – acțiuni 
generale, 50.01, Anexa 3/65/01, 
Capitol 50.01 

514. Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice 
și Administrației 
Anexa 3/15/02 Pag. 2 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 51, art. 02 „Transferuri de 
capital”, alin. 38. „Programul Național de 
Dezvoltare Locală” 

Anexa 3/15/02 - Bugetul Min. Dezvoltării, 
Lucrărilor publice și administrației – 
Programul național de investiții "Anghel 
Saligny.  

Se suplimentează cu suma de 35 mii lei pentru 
Contruirea Bazei Sportive de tip II în comuna 
Valea Teilor, județul Tulcea. 

 

Autori: 

Grup Parlamentar Alianța pentru Unirea 
Românilor 
 

Investiția este necesară a fi realizată 
cu scopul de a crește calitatea vieții 
și activităților sportive a locuitorilor. 

 

Sursa de finanțare:  

Realocarea din Fondul de rezervă a 
Guvernului, Buget MFP – acțiuni 
generale, 50.01, Anexa 3/65/01, 
Capitol 50.01 

 

515. Legea Bugetului de stat pe anul 2022 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice 
și Administrației 
Anexa 3/15/02 Pag. 2 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 51, art. 02 „Transferuri de 
capital”, alin. 38. „Programul Național de 
Dezvoltare Locală” 

Anexa 3/15/02 - Bugetul Min. Dezvoltării, 
Lucrărilor publice și administrației – 
Programul național de investiții "Anghel 
Saligny.  

Se suplimentează cu suma de 350 mii lei, în 
vederea Amenajării Pieții Agroalimentare în 
comuna Valea Teilor, județul Tulcea  

Autori: 

Grup Parlamentar Alianța pentru Unirea 
Românilor 

Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât vine în 
sprijinul producătorilor agricoli 
locali, unde pot să-și valorifice 
producția proprie. Amendamentul 
vine în sprijinul producătorului, cât 
și a consumatorului, ce pot profita 
de alimenta proaspete și sănătoase, 
totodată duce la dezvoltarea 
economică a zonei. 
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 Sursa de finanțare:  

Realocarea din Fondul de rezervă a 
Guvernului, Buget MFP – acțiuni 
generale, 50.01, Anexa 3/65/01, 
Capitol 50.01 

516. Legea bugetului de stat 2022 
Ministerul Dezvoltării și Lucrărilor Publice  
Anexa nr. 3 / 15 / 27 

Se alocă suma de 5.000 mii lei pentru 
finanțarea proiectului de consolidare, 
restaurare ș̦i punerea în valoare a Casei de 
Cultură a Sindicatelor din Sfântu Gheorghe, 
județul Covasna. 
 
 
Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor 

Suma reprezintă cuantumul 
contribuției bugetului de stat în 
proiectul pentru consolidare, 
restaurare ș̦i punerea în valoare a 
Casei de Cultură a Sindicatelor din 
Sfântu Gheorghe, județul Covasna.. 
 
Sursa de finanțare: 

Redistribuire din sumele cu destinație 
specifică alocate ordonatorului 
principal de credite (Ministerul 
Dezvoltării și Lucrărilor Publice

517. Anexa 3/15/26 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației/ Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 
Programul Național de Dezvoltare Locală 

Se propune alocarea sumei de 35.000 de mii 
de lei pentru Bazinul de Înot iași.  
 
Alexandru Kocsis Cristea, deputat neafiliat 

Iașul nu are, ȋn acest moment, un 
bazin de înot pentru sportul de 
performanță, la nivel de autoritate 
publică.    
Iaşul, capitala Moldovei, al doilea 
oraş ca mărime din ţară, are, în 
general, o infrastructură sportivă 
învechită  comparativ cu alte 
muncipii din zona Moldovei. Ca 
exemplu, municipii precum Bacău 
sau Suceava dețin bazine de înot care 
pot organiza antrenamente si 
competitii sportive. 
Bazinul olimpic de înot este necesar 
atât din perspectiva didactică (elevi și 
studenți ai școlilor cu profil sportiv) 
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cât și pentru pregătirea sportivilor din 
regiune și organizarea de competiții. 
Muncipalitatea ieșeană a alocat un 
teren de 5.917 metri pătrați pentru 
acest proiect, dar are nevoie de sprijin 
privind finanțarea. 
 
Sursa de finanțare:. 
Fondul de rezervă aflat la dispoziția 
Guvernului 

518. Anexa 3/15/26 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației/ Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 
Programul Național de Dezvoltare Locală 

Se propune alocarea sumei de 55.000 de mii 
de lei pentru ,,Refuncționalizare, reabilitare 
corp C1 liceu si corp C2 
cantina Aleea Mihail Sadoveanu, nr. 46, mun 
lasi" - Școala normală Vasile Lupu lași" 
 
 
Alexandru Kocsis Cristea, deputat neafiliat 

Motivare: Dacă nu investim ȋn 
formarea viitorilor dascăli, nu putem 
spera să avem viitori elevi cu 
rezultate educaţionale bune.  
Colegiul Pedagogic "Vasile Lupu" 
din Iaşi sau Şcoala Normală „V. 
Lupu” este cel mai vechi aşezământ 
de instruire a învăţătorilor din ţara 
noastră, cu o vechime de 166 de ani. 
Unul dintre primii dascali formati in 
aceasta prestigioasă institutie de 
ȋnvăţământ a fost Ion Creangă. 
Instituția are o tradiție de temeinicie 
și continuitate în formarea 
generațiilor succesive de învățători și 
educatori români, chiar si astăzi, ȋn 
aceste condiţii de degradare severă a 
clădirii, scolarizează cei mai mulţi 
elevi ȋn ȋnvăţământul pedagogic din 
ţară. 
 
Sursa de Finanțare: Fondul de 
rezervă aflat la dispoziția Guvernului. 

519. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice şi Administrației  

Introducerea în Anexa 3/15 
a sumei de  14.228,2 mii lei în vederea 
realizării de către Compania Națională de 

Motivaţia amendamentului 
De mai bine de 14 ani Primăria 
Fetești își desfășoară activitatea într-
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 Investiții a obiectivului 
”Construcție sediu Primărie localitatea 
Fetești, județul Ialomița”. 
 
 
Autor: 
Deputat Rodica-Luminița Barcari 
Grupul deputaților neafiliați 

un sediu aflat la parterul unui bloc 
care aparține Căilor Ferate Române, 
spațiul fiind insuficient și nepotrivit 
pentru activitatea desfășurată. 
Având în vedere faptul că municipiul 
Fetești are peste 30.000 de locuitori, 
iar Primăria numără peste 70 de 
angajați, este necesară construcția 
unui sediu pentru instituție, aşa încât 
activitatea să poată fi desfăşurată în 
condiţii decente şi sigure pentru 
cetăţeni. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat – Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi 
Administrației – Resurse generale

520. Amendament la Anexa 3/15/26 Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 
2/Alineat 38 Programul National de 
Dezvoltare Locala 

Program pilot pentru înființarea unor poli 
urbani de dezvoltare în județul Gorj.  
 
Orașul Motru  
 
Autorul 
Amendamentului:  
Ion Iordache, senator independent 

Județele afectate grav de 
decarbonare au nevoie de un program 
de investiții conceput special pentru 
ele şi care să  completeze programele 
de finanțare guvernamentale sau 
europene existente. 

Programul trebuie finanțat de 
la bugetul de stat și coordonat local 
sau regional, pentru o flexibilitate 
mare și o implementare urgentă. 

Programul  vizează înființarea 
unor poli urbani de dezvoltare, care 
să ducă la creșterea calității vieții și 
să stopeze depopularea. 

 
Suma necesară: 296.928 mii 

lei 
 
Sursa de finanțare: 

Suplimentarea sumelor prevăzute la 
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Capitolul 5001  CHELTUIELI - 
BUGET DE STAT prin redistribuirea 
sumelor prevăzute la TITLUL X  
PROIECTE CU FINANTARE DIN 
FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE 
AFERENTE CADRULUI 
FINANCIAR 2014- 
2020

521. Amendament la Anexa 3/15/26 Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 
2/Alineat 38 Programul National de 
Dezvoltare Locala 

Asigurarea finanțării studiilor de fezabilitate 
pentru proiectele din Strategia de Dezvoltare a 
Județului Gorj prevăzute în anul 2022: 
- Documentație tehnică Corp  Spital Nou P + 
9, str. Progresului Tg-Jiu, 4.000 mii lei; 
- Studiu de Fezabilitate  Reabilitare, 
modernizare, infrastructură rutieră –județeană 
1.200 mii lei; 
- Studiu de Fezabilitate implementare Fondul 
de Tranziție Justă 1.000 mii lei; 
- Implementare proiecte prioritare PNRR 
2.000 mii lei. 

 
Autorul Amendamentului:  
Ion Iordache, senator independent 

Din lipsa fondurilor pentru 
studii de fezabilitate, de-a lungul 
timpului, mai multe proiecte din 
Strategiile de Dezvoltare au rămas 
nefinalizate. 

Este necesar să fie sprijinit 
Consiliul Județean Gorj pentru 
ducerea la îndeplinire a proiectelor, 
fie prin sprijin financiar direct de la 
bugetul de stat, fie prin garantarea 
unor împrumuturi. 

 
 
Suma necesară: 8.200 mii lei  
 
Sursa de finanțare:  Suplimentarea 
sumelor prevăzute la Capitolul 5001  
CHELTUIELI - BUGET DE STAT 
prin redistribuirea sumelor prevăzute 
la   TITLUL X PROIECTE CU 
FINANTARE DIN FONDURI 
EXTERNE NERAMBURSABILE 
AFERENTE CADRULUI 
FINANCIAR 2014- 2020

522. Amendament la Anexa 3/15/26 Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 

Alocarea unui fond de garantare a 
împrumuturilor UAT-urilor pentru obținerea 
sumelor necesare cofinanțării proiectelor 
europene 

 Reducerea activității din 
minerit și energie, ca urmare a 
procesului de decarbonare, va scădea 
dramatic veniturile județului Gorj.
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2/Alineat 38 Programul National de 
Dezvoltare Locala 

 
Autorul Amendamentului:  
Ion Iordache, senator independent 

UAT-urile se confruntă deja 
cu grave probleme financiare. 

Este nevoie de alocarea 
fondurilor prin intermediul cărora 
UAT-urile să poată asigura 
cofinanțarea unor proiecte mari care 
să dezvolte comunitatea. 

 
Suma necesară: 7.918 mii lei 

 
Sursa de finanțare:  Suplimentarea 
sumelor prevăzute la Capitolul 5001  
CHELTUIELI - BUGET DE STAT 
prin redistribuirea sumelor  
prevăzute la TITLUL X PROIECTE 
CU FINANTARE DIN FONDURI 
EXTERNE NERAMBURSABILE 
AFERENTE CADRULUI 
FINANCIAR 2014- 2020

523. Amendament la Anexa 3/27/01/ Ministerul 
Culturii 

Inițierea și implementarea programului 
,,Brâncuși eternul artist contemporan”- 
Promovarea regiunii şi valorificarea ofertei 
turistice. 
 
-Studii de fezabilitate 9.800 mii lei 

 
Autorul Amendamentului:  
Ion Iordache, senator independent 

Patrimoniul Brâncuşi poate fi 
utilizat, atât ca pol turistic, cât şi ca 
bază pentru construcţia unei strategii 
imagologice pentru crearea unui 
brand regional. 

De asemenea, prin 
implementarea programului 
,,Brâncuși eternul artist 
contemporan” se dezvoltă identitatea 
regională bazată pe unicitatea 
sinergică ce poate fi creată între 
oferta de cultură - spiritualitate - 
sănătate - biodiversitate şi varietate 
naturală; 

Promovarea regiunii şi 
valorificarea ofertei turistice. 

Introducerea  „Ansamblului 
Monumental Calea Eroilor din Târgu-
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Jiu” în circuitul cultural european. 
Realizarea rutei culturale europene: 
„Pe urmele lui Brâncuși de la Hobița 
la Paris” și includerea în programul  
de Rute culturale al Consiliului 
Europei. 

Construirea pe raza 
municipiului Târgu-Jiu a: 

Casei și  atelierului pe care 
intenționa Constantin Brâncuși  să le 
construiască la Paris  după propriile 
schițe; 

Celor două temple proiectate, 
dar nefinalizate de Brâncuși (la o 
anumită scară): Templul eliberării și 
Templul iubirii. 

Realizarea unor proiecte care 
vor pune în lumină „Ansamblul 
Brâncuși”: 

„Ambasadorii lui Brâncuși; 
„Arhitectura instituirii unei 

economii fondate pe creația şi marca 
Brâncuşi” . 

 
Suma necesară: 9.800 mii lei 

Sursa de finanțare:  suplimentarea 
sumelor prevăzute la capitolul 5001 
prin redistribuirea sumelor  prin 
redistribuirea sumelor prevăzute la 
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII – 
ADMINISTRAȚIE 
PREZIDENȚIALĂ

524. Anexa 3/15/02 - Bugetul Min. Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației, capitolul 
5001, titlul 51, articol 02, alineat 54 - 
Programul national de investitii "Anghel 
Saligny", II.Credite bugetare 

Se propune suplimentarea cu suma de 
2.000.000 mii lei pentru finanțarea proiectelor 
de dezvoltare locală 
 
Autor: Elena Druga

Investițiile pentru dezvoltarea 
comunităților locale – alimentare cu 
apă și canalizare, reabilitare și 
modernizare drumuri, reabilitare și 
dotare infrastructura de sănătate, 
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 reabilitare și modernizare 
infrastructura școlară, etc.- sunt 
extrem de importante pentru 
îmbunătățirea condițiilor de trai ale 
locuitorilor. 
 
Sursă de finanțare: 
Realocare din Bugetul Ministerului 
Finanțelor Publice - acțiuni generale,  
Anexa 3/65/01, Capitol 5100

525. Anexa 3/15/02 - Bugetul Min. Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației, capitolul 
5001, titlul 51, articol 02, alineat 54 - 
Programul national de investitii "Anghel 
Saligny", II.Credite bugetare 
 

Se propune suplimentarea cu suma de 
2.000.000 mii lei pentru finanțarea proiectelor 
de dezvoltare locală 
 
Autor: deputat Ion Ștefan 

Investițiile pentru dezvoltarea 
comunităților locale – alimentare cu 
apă și canalizare, reabilitare și 
modernizare drumuri, reabilitare și 
dotare infrastructura de sănătate, 
reabilitare și modernizare 
infrastructura școlară, etc.- sunt 
extrem de importante pentru 
îmbunătățirea condițiilor de trai ale 
locuitorilor. 
 
Sursă de finanțare: 
Realocare din Bugetul Ministerului 
Finanțelor Publice - acțiuni generale,  
Anexa 3/65/01, Capitol 5100

526. Anexa 3/15/26 
Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 
Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 2/Alineat 
38 
Programul National de Dezvoltare Locala 

Se propune alocarea sumei de 3069 mii lei 
pentru finalizarea proiectului „Prima înfiinţare 
a sistemului public de canalizare menajeră în 
satele Brădeanu şi Smârdan, comuna Brădeanu, 
jud. Buzău şi reabilitarea sistemului public de 
alimentare cu apă în satele Brădeanu şi Smârdan, 
comuna Brădeanu, judeţul Buzău”, comuna 
Brădeanu, jud. Buzău. 
 
Autor: deputat PNL Avrămescu Gabriel 

Solicitatăm suma de 3.069  mii  lei  din 
Fondul de rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului pentru 
finalizarea execuţiei lucrărilor la 
obiectul de investiţii „Prima  înfiinţare  a 
sistemului  public  de  canalizare  menajeră  în 
satele  Brădeanu  şi  Smărdan,  com.  Brâdeanu, 
jud.  Buzău  şi  reabilitarea  sistemului  public  de 
alimentare  cu  apă  în  Brădeanu  şi  Smărdan, 
com.  Brădeanu,  jud.  Buzău",  proiect 
finanţat prin Administraţia Fondului 
de Mediu.



199 
 

Având în vedere şi situaţia 
actuală generată de COVID-19, care 
a îngreunat absolut toate activităţile 
din toate domeniile din ţară, 
autoritatea administraţiei publice 
locale Comuna  Brădeanu,  întâmpină 
dificultăţi financiare pentru 
acoperirea, pentru ducerea la 
îndeplinire a obiectivelor de investiţii 
asumate. 

Investiţia pentru care se solicită 
fonduri are ca scop creşterea calităţii 
vieţii cetăţenilor din această 
localitate, precum şi creşterea 
gradului de siguranţă a cetăţenilor. 

 
Sursă de finanțare: 
Fondul de rezervă aflat la dispoziția 
Guvernului.

527. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice şi Administrației  
 

Introducerea în Anexa 3/15 
a sumei de  14.228,2 mii lei în vederea 
realizării de către Compania Națională de 
Investiții a obiectivului 
”Construcție sediu Primărie localitatea 
Fetești, județul Ialomița”. 
 
 
Autor: 
Deputat Rodica-Luminița Barcari 
Grupul deputaților neafiliați 

Motivaţia amendamentului 
De mai bine de 14 ani Primăria 
Fetești își desfășoară activitatea într-
un sediu aflat la parterul unui bloc 
care aparține Căilor Ferate Române, 
spațiul fiind insuficient și nepotrivit 
pentru activitatea desfășurată. 
Având în vedere faptul că municipiul 
Fetești are peste 30.000 de locuitori, 
iar Primăria numără peste 70 de 
angajați, este necesară construcția 
unui sediu pentru instituție, aşa încât 
activitatea să poată fi desfăşurată în 
condiţii decente şi sigure pentru 
cetăţeni. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat – Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi 
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Administrației – Resurse generale
528. Anexa 3/15/02 - Bugetul Min. Dezvoltării, 

Lucrărilor Publice și Administrației, capitolul 
5001, titlul 51, articol 02, alineat 54 - 
Programul national de investitii "Anghel 
Saligny", II.Credite bugetare 
 

Se propune suplimentarea cu suma de 
2.000.000 mii lei pentru finanțarea proiectelor 
de dezvoltare locală 
 
Autor: Gabriel Plaiasu 

Investițiile pentru dezvoltarea 
comunităților locale – alimentare cu 
apă și canalizare, reabilitare și 
modernizare drumuri, reabilitare și 
dotare infrastructura de sănătate, 
reabilitare și modernizare 
infrastructura școlară, etc.- sunt 
extrem de importante pentru 
îmbunătățirea condițiilor de trai ale 
locuitorilor. 
 
Sursă de finanțare: 
Realocare din Bugetul Ministerului 
Finanțelor Publice - acțiuni generale,  
Anexa 3/65/01, Capitol 5100

 



Anexa nr. 3 / 48 - Autoritatea Electorală Permanentă 
 
 
Nr. 
Crt. 

Text inițial Amendamente propuse/ Autori Motivația amendamentului 

1. Anexa nr. 3 / 48 / 02 - Autoritatea Electorală 
Permanentă, Capitolul 5401, Grupă/ titlu 59 - 
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI, Articolul 03 – 
Finanțarea partidelor politice, I. Credite de 
angajament, 234.460 mii lei, II – Credite bugetare, 
234.460 mii lei 
 
 
 

Se propune diminuarea sumei alocate finanțării 
partidelor politice în proiectul Legii bugetului de stat 
pe anul 2022, la Anexa nr. 3 / 48 / 02 - Autoritatea 
Electorală Permanentă, Capitolul 5401, Grupă/ 
titlu 59 - TITLUL XI ALTE CHELTUIELI, 
Articolul 03 – Finanțarea partidelor politice, cu suma 
de I. Credite de angajament, 20.148 mii lei, II – 
Credite bugetare, 20.148 mii lei 
 
Grupul Parlamentar al Partidului Social Democrat – 
Camera Deputaților 

 

2. Anexa nr. 3 / 48 / 02 - Autoritatea Electorală 
Permanentă, Capitolul 5101, Grupă/ titlu 70 – 
CHELTUIELI DE CAPITAL, I. Credite de 
angajament, 610 mii lei, II. Credite bugetare, 610 mii 
lei; Grupă/ titlu 71 – TITLUL XV ACTIVE 
NEFINANCIARE, I. Credite de angajament, 610 
mii lei, II. Credite bugetare, 610 mii lei; Articolul 01 
– Active fixe, II. Credite bugetare, cu suma de 610 
mii lei; Alineat 03 – Mobilier aparatură birotică și alte 
active corporale, II – Credite bugetare, 0 mii lei și 
Alineat 30 - Alte active fixe, II – Credite bugetare, 
110 mii lei 
 
 
 
 
 

Se propune majorarea sumei alocate Cheltuielilor de 
capital în proiectul Legii bugetului de stat pe anul 
2022, la Anexa nr. 3 / 48 / 02 - Autoritatea 
Electorală Permanentă, Capitolul 5101, Grupă/ 
titlu 70 – CHELTUIELI DE CAPITAL, I. Credite 
de angajament, cu suma de 20.148 mii lei, II. Credite 
bugetare, 20.148 mii lei; Grupă/ titlu 71 – TITLUL 
XV ACTIVE NEFINANCIARE, I. Credite de 
angajament, 20.148 mii lei, II. Credite bugetare, 
20.148 mii lei; Articolul 01 – Active fixe, II. Credite 
bugetare, cu suma de 20.148 mii lei; Alineat 03 – 
Mobilier aparatură birotică și alte active corporale, II 
– Credite bugetare, 20.000 mii lei și Alineat 30 - Alte 
active fixe, II – Credite bugetare, cu suma de 148 mii 
lei 
 
Grupul Parlamentar al Partidului Social Democrat – 
Camera Deputaților

Suplimentarea cheluielilor de 
capital, este necesară în principal 
pentru modernizarea registrului 
electoral, pentru care expiră 
contractele de mentenanță și 
necesitatea achiziționării unor noi 
echipamente pentru acesta, pentru 
migrarea aplicației de registru și 
altele conexe pe echipamentele noi, 
registrul având o vechime de 10 ani, 
precum și pentru achiziționarea altor 
licențe necesare funcționării 
Autorității, pentru pregătirea 
proceselor electorale din anul 2024 

 



Anexa 6  

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale pentru anul 2022 şi 
estimări pe anii 2023-2025 

Nr. 
crt. 

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

grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

1. Legea Bugetului de Stat pe anul 2022 

Anexa 6 

Județul COVASNA 

Se alocă suma de 37.118,28542 mii lei pentru 
modernizarea de străzi în localitatea Barcani, 
județul Covasna. 

Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea 
Românilor 

Suma reprezintă cuantumul 
contribuției bugetului de stat în 
proiectul ”Modernizarea de străzi în 
localitatea Barcani, județul Covasna, 
strada Almas, strada Biserici, strada 
Lughet, strada Pârâul Jacului, strada 
Pârâul lui Mituță”.  

Finanțarea este necesară întrucât 
valoarea investiției de la bugetul local 
nu poate fi acopertă din fonduri locale.

Sursa de finanțare: 

Majorarea corespunzătoare a cotei 
defalcate din TVA prevăzute la 

articolul 4, litera c) din lege. 
2. Legea Bugetului de Stat pe anul 2022 

Anexa 6 

Județul COVASNA 

Se alocă suma de 11.665,885 mii lei pentru 
modernizarea de străzi în localitatea Lădăuți, 
comuna Barcani, județul Covasna. 

Suma reprezintă cuantumul 
contribuției bugetului de stat în 
proiectul ”Modernizarea de străzi în 
localitatea Lădăuți, comuna Barcani, 
județul Covasna.  



Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea 
Românilor 

Finanțarea este necesară întrucât 
valoarea investiției de la bugetul local 
nu poate fi acopertă din fonduri locale.

Sursa de finanțare: 

Majorarea corespunzătoare a cotei 
defalcate din TVA prevăzute la 
articolul 4, litera c) din lege. 

3. Legea Bugetului de Stat pe anul 2022 

Anexa 6 

Județul COVASNA 

Se alocă suma de 13.157,885 mii lei pentru 
modernizarea de străzi în localitățile Barcani și 
Sărămaș,   comuna Barcani, județul Covasna. 

Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea 
Românilor 

Suma reprezintă cuantumul 
contribuției bugetului de stat în 
proiectul ”Modernizarea de străzi în 
localitățile Barcani și Sărămaș, 
comuna Barcani, județul Covasna.  

Finanțarea este necesară întrucât 
valoarea investiției de la bugetul local 
nu poate fi acopertă din fonduri locale.

Sursa de finanțare: Majorarea 
corespunzătoare a cotei defalcate din 
TVA prevăzute la articolul 4, litera c) 
din lege. 

4. Legea Bugetului de Stat pe anul 2022  

Anexa 6 

Județul CONSTANȚA 

Alocarea sumei de 1600 mii lei pentru 
refacerea și  modernizarea drumului județean 
spre Cetatea Histria, refăcut la 2 benzi pe sens, 
DJ 226 pe segmentul Corbu-Săcele-Istria 

Facilitarea accesului spre obiectivele 
turistice de interes național  

Restrângerea activității economice a 
unor contribuabili cauzată de 
pandemie și cheltuielile suplimentare 



Autor: 

Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor. 

necesare provocate de criza sanitară  
COVID-19 diminuează sursele proprii 
ale UATurilor pentru investiții în 
infrastructura rutieră, iar starea 
acesteia necesită lucrări urgente de 
reabilitare. 

Sursa de finanțare: 

Majorarea corespunzătoare a cotei 
defalcate din TVA prevăzute la 
articolul 4, litera c) din lege. 



ANEXA 7 

Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subc

apitol/paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alin

eat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

1. Anexa nr.7 
SUME 
defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată 
pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe 
anul 2022 
și estimări pe anii 
2023-2025 

Anexa nr.7 - SUME 
defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2022 
și estimări pe anii 2023-2025 se completează cu o nouă poziție ”42” 
cu următorul cuprins: 

mii lei 
42 SUME 

defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale 
alocate judeţului Suceava pe 
anul 2022, potrivit 
prevederilor art. XII alin. (1) 
lit. b) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului 
nr.114/2009 privind unele 
măsuri financiar-bugetare, 
aprobată prin Legea nr. 
240/2011.

28.518 

***) 
Suma de 28.518 mii lei cuprinsă la poziția 42  
va majora corespunzător Totalul din coloanele  
”Propuneri 2022” și ” Comune, orașe, municipii” 

Autorii amendamentului: 

Suma este necesară pentru achitarea 
obligaţiilor financiare (plata ratelor 
de capital și a dobânzilor ) aferente 
contractului de credit încheiat între 
judeţul Suceava şi ceilalţi 61 de 
împrumutaţi din acelaşi judeţ cu 
Deutsche Bank AG Londra, în anul 
2004 plata ratelor de capital și a 
dobânzilor , potrivit prevederilor 
art. XII alin. (1) lit. b) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 114/2009 privind unele măsuri 
financiar-bugetare, aprobată prin 
Legea nr. 240/2011. 

Sursa de finanțare: Fondul de 
rezervă bugetară la dipoziția 
Guvernului 
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Daniel-Constantin CADARIU 
senator PNL SUCEAVA 
Ioan STAN - senator PSD  
SUCEAVA 
Ioan BALAN 
deputat PNL SUCEAVA 
Angelica FĂDOR 
deputat PNL SUCEAVA 
Bogdan GHEORGHIU, deputat PNL  
SUCEAVA 
Adomnicăi Mirela Elena, deputat PSD  
SUCEAVA 
Bejinariu Eugen, deputat PSD  
SUCEAVA 
Gheorghe ŞOLDAN, deputat PSD  
SUCEAVA 
Vlad-Piedone POPESCU, deputat PSD  
SUCEAVA 

2. După anexa 7/01 se introduce o nouă anexă ”ANEXA nr. 7/02” 
SUME defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale alocate judeţului Suceava pe anul 
2022, potrivit prevederilor art. XII alin. (1) lit. b) din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.114/2009 privind unele măsuri 
financiar-bugetare, aprobată prin Legea nr. 240/2011 

Nr. 
crt. 

Unitatea 
administrativ-

teritorială 

Program 
2022 

din care: 

Rate de 
capital și 
dobânzi 
pentru 
compon
enta gaz 

Rate de 
capital și 
dobânzi 
pentru 
component
a termie 
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mii lei

TOTAL 28.518 8.995 19.523

1 Mun. Suceava 3.582 3.582

2 Mun. Radauti 4.751 4.751

3 
Municipiul 
Câmpulung Mold. 

4.451 574 3.877

4 
Municipiul Vatra 
Dornei 

3.432 471 2.961

5 
Orașul Gura 
Humorului 

3.625 3.625

6 Orașul Siret 727 727

7 Judeţul Suceava 17 17 

8 Orașul Broşteni 294 294 

9 Orașul Cajvana 330 330 

10 Orașul Dolhasca 186 186 

11 Orașul Liteni 166 166 

12 Orașul Milişăuţi 80 80 

13 Oraşul Solca 133 133 

14 
Orașul Vicovu de 
Sus 

760 760 
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15 Comuna Adîncata 164 164 

16 Comuna Arbore 330 330 

17 Comuna Baia 114 114 

18 
Comuna 
Bogdăneşti 

67 67 

19 Comuna Boroaia 80 80 

20 Comuna Bosanci 106 106 

21 Comuna Botoşana 260 260 

22 Comuna Buneşti 45 45 

23 Comuna Cacica 200 200 

24 
Comuna Ciprian 
Porumbescu 

108 108 

25 
Comuna Cornu 
Luncii 

123 123 

26 
Comuna 
Dărmăneşti 

98 98 

27 Comuna Dolheşti 68 68 

28 Comuna Dorneşti 129 129 

29 Comuna Drăgoieşti 89 89 
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30 Comuna Drăguşeni 45 45 

31 
Comuna 
Dumbrăveni 

314 314 

32 Comuna Forăşti 83 83 

33 
Comuna Fundu 
Moldovei 

185 185 

34 Comuna Grăniceşti 83 83 

35 
Comuna 
Horodniceni 

63 63 

36 Comuna Iacobeni 106 106 

37 Comuna Ipoteşti 76 76 

38 Comuna Marginea 318 318 

39 Comuna Mălini 121 121 

40 
Comuna 
Mănăstirea 
Humorului 

60 60 

41 
Comuna Mitocu 
Dragomirei 

67 67 

42 Comuna Moara 72 72 

43 Comuna Moldoviţa 223 223 

44 Comuna Păltinoasa 95 95 
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45 Comuna Pătrăuţi 72 72 

46 
Comuna Pîrteştii 
de Jos 

169 169 

47 Comuna Pojorîta 53 53 

48 
Comuna Poiana 
Stampei 

104 104 

49 Comuna Preuteşti 152 152 

50 Comuna Rădăşeni 74 74 

51 Comuna Rîşca 86 86 

52 Comuna Sadova 111 111 

53 Comuna Siminicea 52 52 

54 Comuna Suceviţa 174 174 

55 Comuna Todireşti 97 97 

56 Comuna Udeşti 121 121 

57 
Comuna Vadu 
Moldovei 

124 124 

58 
Comuna Valea 
Moldovei 

98 98 

59 Comuna Vama 268 268 
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60 Comuna Volovăţ 231 231 

61 Comuna Zvoriştea 106 106 

Autorii amendamentului: 

Daniel-Constantin CADARIU 
senator PNL SUCEAVA 
Ioan STAN - senator PSD  
SUCEAVA 
Ioan BALAN 
deputat PNL SUCEAVA 
Angelica FĂDOR 
deputat PNL SUCEAVA 
Bogdan GHEORGHIU, deputat PNL  
SUCEAVA 
Adomnicăi Mirela Elena, deputat PSD  
SUCEAVA 
Bejinariu Eugen, deputat PSD  
SUCEAVA 
Gheorghe ŞOLDAN, deputat PSD  
SUCEAVA 
Vlad-Piedone POPESCU, deputat PSD  
SUCEAVA 

3. Legea bugetului de stat 
2022 
Anexa 7 
Județul COVASNA 

Se alocă suma de 6.268,866 mii lei pentru extinderea rețelei de 
alimentare cu apă, respectiv extinderea rețelei de canalizare 
menajeră din comuna Barcani, județul Covasna. 

Autor: senator Ionuț NEAGU 

Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Suma reprezintă cuantumul 
contribuției bugetului de stat în 
proiectul ”Extinderea rețelei de 
alimentare cu apă, respectiv 
extinderea retelei de canalizare 
menajeră din comuna Barcani, 
județul Covasna.  
Finanțarea este necesară întrucât 
valoarea investiției de la bugetul 
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local nu poate fi acopertă din 
fonduri locale. 

Sursa de finanțare: 
Majorarea corespunzătoare a cotei 
defalcate din TVA prevăzute la 
articolul 4, litera d) din lege.

4. Legea bugetului de stat 
2022 
Anexa 7 
Județul COVASNA 

Se alocă suma de 7.888,798 mii lei pentru înființarea sistemului de 
apă potabilă în comuna Valea Mare, județul Covasna. 

Autor: senator Ionuț NEAGU 

Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Suma reprezintă cuantumul 
contribuției bugetului de stat în 
proiectul ”Înființarea sistemului de 
apă potabilă în comuna Valea 
Mare, județul Covasna.  
Finanțarea este necesară întrucât 
valoarea investiției de la bugetul 
local nu poate fi acopertă din 
fonduri locale. 

Sursa de finanțare: 
Majorarea corespunzătoare a cotei 
defalcate din TVA prevăzute la 
articolul 4, litera d) din lege.

5. Legea bugetului de stat 
2022 
Anexa 7 
Județul COVASNA 

Se alocă suma de 15.203,862 mii lei pentru înființarea sistemului de 
canalizare în comuna Valea Mare, județul Covasna. 

Autor: senator Ionuț NEAGU 

Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Suma reprezintă cuantumul 
contribuției bugetului de stat în 
proiectul ”Înființarea sistemului de 
canalizare în comuna Valea Mare, 
județul Covasna.  
Finanțarea este necesară întrucât 
valoarea investiției de la bugetul 
local nu poate fi acopertă din 
fonduri locale. 

Sursa de finanțare: 
Majorarea corespunzătoare a cotei 
defalcate din TVA prevăzute la 
articolul 4, litera d) din lege.
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6. Legea bugetului de stat 
2022 
Anexa 7 
Județul COVASNA 

Se alocă suma de 21.228,712 mii lei pentru finalizarea, reabilitarea 
şi dotarea Centrului Multifuncţional, Întorsura Buzăului județul 
Covasna. 

Autor: senator Ionuț NEAGU 

Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Suma reprezintă cuantumul 
contribuției bugetului de stat în 
proiectul ”Finalizarea, reabilitarea 
şi dotarea Centrului 
Multifuncţional Întorsura Buzăului 
județul Covasna.  
Finanțarea este necesară întrucât 
valoarea investiției de la bugetul 
local nu poate fi acopertă din 
fonduri locale.  

Sursa de finanțare: 
Majorarea corespunzătoare a cotei 
defalcate din TVA prevăzute la 
articolul 4, litera d) din lege.

7. Legea bugetului de stat 
2022 
Anexa 7 
Județul CONSTANȚA 

Se alocă suma de 12.500 mii lei pentru elaborarea studiului de 
fezabilitate și proiectare pentru Spitalul Regional de Urgență 
Constanța, judetul Constanța. 
Autori: senator Ionuț NEAGU, deputat Dumitru-Viorel Focșa. 

Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Suma reprezintă cuantumul 
contribuției bugetului de stat în 
proiectul ”elaborarea studiului de 
fezabilitate și proiectare pentru 
Spitalul Regional de Urgență 
Constanța, judetul Constanța.  
Finanțarea este necesară întrucât 
valoarea investiției de la bugetul 
local nu poate fi acopertă din 
fonduri locale.  

Sursa de finanțare: 
Majorarea corespunzătoare a cotei 
defalcate din TVA prevăzute la 
articolul 4, litera d) din lege.

8. Legea bugetului de stat 
2022 
Anexa 7 
Județul CONSTANȚA 

Se alocă suma de 15 mii lei pentru înființarea Muzeului Satului 
Dobrogean în comuna Lipnița, judetul Constanța. 
Autori: senator Ionuț NEAGU, deputat Dumitru-Viorel Focșa. 

Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Suma reprezintă cuantumul 
contribuției bugetului de stat în 
proiectul ”Înființarea Muzeului 
Satului Dobrogean în comuna 
Lipnița, judetul Constanța.  
Finanțarea este necesară întrucât 
valoarea investiției de la bugetul 
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local nu poate fi acopertă din 
fonduri locale.  

Sursa de finanțare: 
Majorarea corespunzătoare a cotei 
defalcate din TVA prevăzute la 
articolul 4, litera d) din lege.

9. Legea bugetului de stat 
2022 
Anexa 7 
Județul CONSTANȚA 

Se alocă suma de 5.000 mii lei pentru consolidarea malului limitrof 
Plajei Modern din municipiul Constanța, judetul Constanța.  
Autori: senator Ionuț NEAGU, deputat Dumitru-Viorel Focșa. 

Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Suma reprezintă cuantumul 
contribuției bugetului de stat în 
proiectul ”consolidarea malului 
limitrof Plajei Modern, din 
municipiul Constanța, judetul 
Constanța. 

Finanțarea este necesară întrucât 
valoarea investiției de la bugetul 
local nu poate fi acopertă din 
fonduri locale.  

Sursa de finanțare: 
Majorarea corespunzătoare a cotei 
defalcate din TVA prevăzute la 
articolul 4, litera d) din lege.

10. Legea bugetului de stat 
2022 
Anexa 7 
Județul CONSTANȚA 

Se alocă suma de 5.000 mii lei pentru Identificarea, conservarea și 
reabilitarea basilicilor paleo-creștine de pe teritoriul municipiului 
Constanța (conform Listei monumentelor istorice 2015), judetul 
Constanța.  
Autori: senator Ionuț NEAGU, deputat Dumitru-Viorel Focșa. 

Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Suma reprezintă cuantumul 
contribuției bugetului de stat în 
proiectul ”consolidarea malului 
limitrof Plajei Modern, din 
municipiul Constanța, judetul 
Constanța. 

Finanțarea este necesară întrucât 
valoarea investiției de la bugetul 
local nu poate fi acopertă din 
fonduri locale.  

Sursa de finanțare:
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Majorarea corespunzătoare a cotei 
defalcate din TVA prevăzute la 
articolul 4, litera d) din lege.

11. Legea bugetului de stat 
2022 
Anexa 7 
Județul CONSTANȚA 

Se alocă suma de 15.000 mii lei pentru identificarea, conservarea și 
reabilitarea basilicilor paleo-creștine de pe teritoriul municipiului 
Constanța (conform Listei monumentelor istorice 2015), judetul 
Constanța.  
Autori: senator Ionuț NEAGU, deputat Dumitru-Viorel Focșa. 

Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Suma reprezintă cuantumul 
contribuției bugetului de stat în 
proiectul de identificare, 
conservare și reabilitarea 
basilicilor paleo-creștine de pe 
teritoriul municipiului Constanța 
(conform Listei monumentelor 
istorice 2015), judetul Constanța. . 

Finanțarea este necesară întrucât 
valoarea investiției de la bugetul 
local nu poate fi acopertă din 
fonduri locale.  

Sursa de finanțare: 
Majorarea corespunzătoare a cotei 
defalcate din TVA prevăzute la 
articolul 4, litera d) din lege.
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